
Zápis ze 17. schůze kolegia děkana konané dne 23. dubna 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluven: 

O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Vlach, J. Trlifaj, Z. 
Němeček; j.h. přizváni L. Skrbek (na celou dobu jednání), D. Hrušková (k bodu 1.d) od 
11.30 hod.) 
M. Rokyta, V. Baumruk (na část jednání) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
Stalo se po kolegiu: Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 26. března 2014 .  
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Pozice zahraničních post-docs – výzva byla dne 16. 4. 2014 zveřejněna na webu, viz: 

http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4014259 

a na  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/ 

resp. na  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2014postmathphys.htm 

Konečný termín pro přijímání přihlášek je stanoven na 28. květen 2014. 

 
b) V návaznosti na setkání představitelů fakult UK s představiteli amerických univerzit dne 

9. 4. 2014 byly osloveny PedF, FTVS a FSV, které podobně jako MFF UK, projevily 
zájem o spolupráci s University of Colorado, s dotazem, zda by měly zájem 
o koordinovaný postup ve věci přípravy případné meziuniverzitní dohody s uvedenou 
univerzitou.  Podobně MFF UK oslovila PF UK ve věci společného postupu při přípravě 
event. smluvní spolupráce s Northeastern University. 

 
c) Jednání u kulatého stolu na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem dne 6. 5. 2014, které má být 

věnováno přípravě nové společné dohody Global Network Partnership, se za MFF UK 
zúčastní prof. M. Hušková (dlouholetá spolupráce s prof. Steinebachem, který bude 
účastníkem jednání za Univerzitu v Kolíně n. R.) a prof. Z. Strakoš (spolupráce s prof. 
Klawonem). Delegaci UK povede pror. J. Škrha.  

 
d) Předložené/předkládané  návrhy projektů do H2020 (podle informací OVZS): 

výzva: PROTEC (T: 26. 3. 2014) - podán: PROTEC2-14-Lowry (J. Ďurech, AÚUK) 
výzva: ERC StG (T: 27. 3. 2014) - podán: IReTHoT (J. Šťovíček, KA) 
výzva: MSCA-ITN (T: 9. 4. 2014) - podán: NETTIA (J. Nešetřil, IÚUK) 
výzva: ICT (T: 23. 4. 2014) – podány: 

Himl (J. Hajič, ÚFAL) 
DataInn (P. Pecina, ÚFAL) 
CLAN (F. Jurčíček, ÚFAL) 
KConnect (P. Pecina, ÚFAL) 
JUSTMT (J. Hajič, ÚFAL) 
QT21 (J. Hajič, ÚFAL) 
CRACKER (J. Hajič, ÚFAL) 
QT Public (J. Hajič, ÚFAL) 
CAPTION (P. Pecina, ÚFAL) 
SOCIALCPS (T. Bureš, KDSS). 

 
e) Výzva: ERC CoG (T: 20. 5. 2014) - podán: FIXME (M. Bulíček, MÚUK). 
 
f) Dne 14. 5. 2014 bude vyhlášena soutěž o projekty financované z Nadačního fondu Karla 

Janečka.   

http://www.postdocjobs.com/jobs/jobdetail.php?jobid=4014259
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2014postmathphys.htm
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g) Hodnocení výzkumných záměrů řešených na MFF UK (hlavní řešitelé prof. J. Bičák 

a doc. R. Leitner) proběhlo dne 22. 4. 2014 a dopadlo výborně. 
 

h) Centrální evidence smluvního výzkumu na UK: žádost pror. J. Hály o naplnění databáze 
Granty a projekty projednal děkan s prod. J. Trlifajem a vedoucí OVZS dne 22. 4. 2014. 
Jako kontaktní osoby za MFF UK děkan určil vedoucí OVZS a vedoucí HOSP. Termín 
pro vložení do databáze je stanovený na 30. 4. 2014. Po upřesnění definice, co vše patří 
pod pojem „smluvní výzkum“ (souvisí s třetím pilířem metodiky pro hodnocení vědy), 
děkan hodlá provést revizi seznamu smluv, které budou do databáze vloženy.  

 
a) Kontrola knihovních výpůjček: urgence přinesly ovoce, správnost kontrolního výpisu 

nakonec ze 450 oslovených čtenářů podpisem stvrdilo 449.  
 

i) Fulbright Distinguished Chair: prod. J. Trlifaj je připraven podepsat letter of invitation pro 
zájemce o tuto pozici, budou-li to požadovat.  

 
Děkan 
j) Kolegium vzalo na vědomí informaci vedoucí knihovny RNDr. D. Hruškové o přístupu 

MFF UK k časopiseckým a jiným elektronickým databázím. Písemné přehledy včetně 
údajů o financování dostalo kolegium písemně předem. KD požádalo o dodatečné 
zjištění, jaký se na UK používá klíč k rozdělování nákladů mezi fakulty v případě 
nakladatelství Elsevier.   
 

k) Kolegium vzalo na vědomí informaci děkana o návštěvě představitelů UK a ČVUT 
v CERN ve dnech 14. až 16. 4. 2014. MFF UK navrhne panu rektorovi UK, aby udělil 
univerzitní pamětní medaili generálnímu řediteli CERN. Pro konání workshopu při 
příležitosti pražských oslav 60. výročí založení CERN v září 2014 požádá děkan vedení 
UK o zapůjčení Velké auly Karolina včetně možnosti v aule promítat. Konkrétní podklady 
připravují doc. J. Dolejší, doc. R. Leitner a prod. M. Vlach. 

 
l)  Hostující profesoři Univerzity Karlovy: děkan vybídl sekční proděkany k podání návrhů 

na jmenování vhodných osobností hostujícími profesory. Připomněl, že jde o čestné 
postavení, viz znění příslušného předpisu UK: 

 http://www.cuni.cz/UK-1072.html 

Učitelé zahraničních vysokých škol, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo 
docenty mohou na základě rozhodnutí rektora vydaného na návrh vědecké rady fakulty 
nebo vysokoškolského ústavu po dobu svého působení na univerzitě užívat pracovní 
označení "hostující profesor Univerzity Karlovy", jehož udělení se řídí čl. 42 Statutu 
Univerzity Karlovy. Hostující profesoři mají práva a povinnosti členů akademické obce s 
výjimkou práva volit a být volen do akademických senátů.   

Podle evidence dostupné na MFF UK byli na návrh fakulty jmenováni hostujícími 
profesory Univerzity Karlovy prof. Endre Süli, prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., prof. RNDr. 
Vlastimil Dlab, DrSc., prof. RNDr. Václav Fabian, prof. Frederick Jelinek a prof. 
Kumbokonam R. Rajagopal. 

 
m) Prod. V. Baumruk podpořil návrh vedoucího KFKL, aby děkan poslal na MŠMT žádost 

o zvýšení finančního příspěvku do ILL v Grenoblu (důvod: příspěvek se platí v EUR, 
prostředky přidělené v rámci projektu INGO však vinou kurzových změn v období mezi 
podáním návrhu a jeho realizací nepostačují). KD nemělo námitky.  

 
n) Harmonogram zasedání VR MFF UK v akad. roce 2014/15: zasedání se budou konat 

opět první středu v měsíci, první schůzi plánuje děkan svolat na středu 1. října 2014. 
V tento den se bude konat tradiční Jarníkovská přednáška. 

 
 
 
 
 
 

http://www.cuni.cz/UK-1072.html
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3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Pokyny k vypracování diplomové práce – podněty od kol. V. Tůmy (SKAS): proběhla e-

mailová diskuse členů kolegia, prod. F. Chmelík zorganizuje schůzku obou studijních 
proděkanů a garantů, s cílem navrhnout společný postup.  

 
b) Schůzka na RUK kvůli vymáhání poplatků spojených se studiem za období let 2000 až 

2005: děkan pověřil účastí prod. F. Chmelíka a vedoucí STUD.  
Stalo se po KD: Prod. F. Chmelík dohodl s pror. M. Králíčkovou termín 20. 5. 2014 
dopoledne.  

 
c) Schůzka Komise pro studentskou anketu dne 11. 4. 2014: prod. F. Chmelík, který jednání 

předsedal, kolegiu sdělil jako hlavní závěr, že byl stanoven harmonogram pro 
uskutečnění ankety za LS 2013/14. Anketa proběhne papírovou formou, pro sběr 
anketních lístků budou zakoupeny a členovi SKAS Mgr. J. Šejnohovi předány hlasovací 
urny. 

 
d) Pror. J. Royt svolal zasedání celouniverzitní ediční komise, a to na 24. 4. 2014, 9:00 

hodin. Děkan MFF UK místo sebe na schůzi vyslal prod. F. Chmelíka a Ing. S. Stojana. 
Jmenovaní reprezentanti fakulty využijí této příležitosti k získání informací o osudu 
děkanova návrhu na využití financí „ušetřených“ po zrušení AUC-MF, dále informací o 
elektronickém publikování, cest k distribuci vydaných titulů, lhůt pro dodání autorských 
rukopisů a postupu, nejsou-li dodrženy atd.  

 
e) Slavnostní setkání pro absolventy U3V a Ústřední knihovny UK – EDIS dne 5. 6. 2014, 

11:00 hodin: děkana zastoupí prod. F. Chmelík.  
 

Prod. P. Kolman 
f) Prospěchová stipendia: kolegium prodiskutovalo návrh prod. P. Kolmana na změnu 

pravidel pro výplatu stipendií a doporučilo předložit jej k posouzení SKAS a poté celému 
AS MFF UK. Definitivní návrh určený pro AS zformuluje a děkanovi zašle prod. P. 
Kolman do 5. 5. 2014.    

 
g) Návrh na vyplácení doktorandského stipendia za kvalitní vědeckou publikaci: materiál od 

prod. M. Rokyty předal děkan prod. P. Kolmanovi ke konkrétnímu rozpracování. KD na 
minulé schůzi doporučilo, aby tento typ stipendia zaveden byl, s tím, že návrh na výplatu 
konkrétnímu doktorandovi musí schválit školitel a vyjádří se k němu RDSO.  

 
h) Prod. J. Trlifaj, na základě zkušenosti jedné zahraniční doktorandky, doporučil revidovat 

instrukce k obhajobě, které studenti doktorského studia dostávají na studijním oddělení – 
unifikovat je včetně jejich anglické verze a doplnit o citaci zákonné povinnosti mít aspoň 
část předkládané disertace přijatu k publikaci nebo publikovanou v odborném časopise. 
Z: prod. F. Chmelík.  

 
i) Prod. M. Vlach se dohodne se studijními proděkany o nejvhodnějším způsobu distribuce 

balíčku s občerstvením pro uchazeče o studium při přijímacích zkouškách.   
 

Děkan 
j) Promoce absolventů rigorózního řízení, která se bude konat 27. 5. 2014 od 13:30, se 

zúčastní děkan.  
 

k) KREDO – seminář konaný dne 29. 4. 2014: děkana zastoupí prod. P. Kolman.  
 

 
4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Tajemník 
a) Žádosti o zapůjčení fakultních prostor 
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i)    Žádost doc. P. Knoblocha o prominutí nájemného za využití poslucháren S3 a S4 
(mzn. konference BAIL 2014, 15. až 19. 9. 2014). Prod. M. Rokyta doporučil 
vyhovět. Kolegium schválilo 50% slevu.  

ii)    Žádost ředitelství Gymnázia Ch. Dopplera o zapůjčení refektáře pro předání 
maturitních vysvědčení studentům gymnázia dne 4. 6. 2014 mezi 15. a 16. hodinou: 
prod. M. Vlach doporučil, kolegium schválilo zapůjčení zdarma.  

iii)   Žádost Mgr. C. Broma o bezplatné zapůjčení refektáře 23. 9. 2014 pro konání 
propagační akce Jeden den s informatikou: prod. O. Čepek doporučil, kolegium 
schválilo zapůjčení zdarma. 

 
b) Odpis starších publikací: kolegium projednalo na své schůzi dne 12. 3. 2014 návrh na 

odpis učebnic a publikací staršího vydání s tím, že sekční proděkani se vyjádří 
k jednotlivým titulům. To se stalo, takže na zasedání dne 23. 4. 2014 kolegium odpis 
schválilo. Provedení zajistí tajemník prostřednictvím vedoucího reprostřediska a vedoucí 
hospodářského oddělení (publikace nebudou fyzicky zlikvidovány, např. část bude 
využita při různých propagačních akcích jako je DOD). 

 
c) Školení řidičů používajících své soukromé osobní automobily ke služebním cestám se 

uskuteční ve dvou termínech: 27. 5. 2014 od 10:00 hodin v posluchárně F1 na Karlově 
a 29. 5. 2014 od 14:00 hodin v posluchárně T2 v Troji. 

 
d) FJFI ČVUT pořádá každoročně v červnu tzv. Jaderný parník. Akce je určena především 

zaměstnancům FJFI; v minulosti se jí účastnila i menší skupina zaměstnanců MFF UK. 
Tajemník MFF UK projedná s tajemníkem FJFI možný rozsah účasti zaměstnanců MFF 
UK a tomu odpovídající adekvátní finanční příspěvek ze strany MFF UK. 

 
e) Tajemník pošle členům KD e-mailový kontakt na JUDr. M. Semíkovou, aby ji mohli 

v případě potřeby kontaktovat přímo.   
 

f) Tajemník zmocní pí A. Krškovou, aby včas vydávala pokyn vrátným v malostranské 
budově ohledně akcí v prostorách budovy (refektář, posluchárny). Jde o to, aby nový 
režim přístupu do budovy zůstal pod kontrolou a současně nic nebránilo vstupu účastníků 
na schválené akce.   

 
Děkan 
g) Návrh licenční smlouvy na dílo, které vzniklo v rámci softwarového projektu, posoudila 

právnička; pozastavila se nad záměrem poskytnout licenci k zaměstnaneckému dílu bez 
finančního vyrovnání. Prod. O. Čepek poslal děkanovi rozklad kol. M. Děckého. Děkan 
věc znovu posoudí. Obecně by rád vnesl pořádek do všech licenčních smluv, které MFF 
UK uzavřela/uzavírá.  

 
 
 
5. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Projekty VaVpI: připomínky od MŠMT nejsou zásadního rázu, prod. Z. Němeček ve 

spolupráci s tajemníkem fakulty, doc. P. Svobodou a SB kompletuje podklady pro smlouvy. 
Časově nejkritičtější je vypsání výběrového řízení na stavební práce v Troji.  

 
b) Prod. Z. Němeček poslal kolegiu výpis plánovaných mezd z projektů OP, které dostala 

MFF UK.  
 

Děkan 
c) Kampus Albertov (KA): návrh partnerské smlouvy mezi zúčastněnými fakultami, který dne 

23. 4. 2014 dostal jako podklad pro jednání Monitorovacího výboru KA dne 23. 4. 2014, 
děkan přeposlal k posouzení členům KD. Prod. Z. Němeček ve smlouvě nenalezl žádné 
podstatné nedostatky. 
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6. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Zaměstnanecké oddělení zpracovává schválené úpravy mezd k 1. 4. 2014. 

 
b) Konkursy: inzeráty byly uveřejněny v Lidových novinách, lhůta pro podání přihlášek 

vyprší – až na malé výjimky – 21. 5. 2014. Sekční proděkani pošlou děkanovi návrhy na 
složení komisí, T: 15. 5. 2014.  

 
c) Děkan odeslal stanovisko vedení fakulty Dr. A. Němcové Tejkalové k jejímu dopisu 

z března t.r. V této souvislosti vyvstala otázka na druh a výši zaměstnaneckých benefitů, 
např. výše příspěvku zaměstnavatele na stravenky.  

 
d) Tajemník fakulty prověří informaci, že MFF UK musí uzavřít s mateřskou školkou Rybička 

smlouvu jako nutnou podmínku pro to, aby tam mohli mít zaměstnanci MFF UK děti 
(konkrétní požadavek kol. Hlávky).   

 
 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Rok krystalografie: byl slavnostně zahájen 23. 4. 2014 dopoledne, vedení MFF UK 

reprezentoval prod. V. Baumruk. Více viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-krystal/ 
Hlavní přednáška na letošním Dni otevřených dveří bude věnována právě krystalografii, 
pronese ji doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. 

 
b) Financování studentských aktivit: spolek Matfyzák zveřejnil výzvu na podporu 

volnočasových aktivit, viz: 
http://www.matfyzak.cz/wp/matfyz-boost/ 

 
c) Na 25. 4. 2014 je svolána schůzka fakultní komise pro web. Hlavním cílem jednání je 

vyhodnocení analýzy, kterou provedla firma Dobrý web. 
 

d) V pátek dne 11. 4. 2014 se uskutečnil na MFF UK desátý ročník soutěže středoškoláků 
Náboj. Akce proběhla velmi zdařile, lví podíl na tom mají studentští organizátoři. 

 
e) Zpřístupnění rotundy sv. Václava v malostranské budově – příprava žádosti o financování 

projektu z Norských fondů: zápis z jednání o přípravě žádosti poslal prod. M. Vlach 
kolegiu e-mailem.   

 
f) Dne 17. 4. 2014 proběhla na RUK schůzka u pror. M. Kováře, diskutovalo se o agendě 

vnějších vztahů.  
i) V plánu je možné rozšíření Informačního dne UK, což by MFF UK mohla využít pro 

uspořádání nové podoby vlastního DOD.  
ii) Jednotný grafický systém, logo UK a fakultní loga: p. rektor pozastavil už 11. 2. 

2014 opatření předchozího vedení UK, dochází k revizi zadávací dokumentace na 
vypracování loga jednotlivých fakult, další kroky jsou v řešení. Prod. M. Vlach 
zvažuje, jaký postup má za dané situace vedení fakulty navrhnout (např. zahájit 
práce na pořízení vlastního typologa, které je na případném novém logu závislé 
pouze minimálně). Prod. P. Kolman připomněl chystané instrukce pro závěrečné 
studentské práce, které by měly obsahovat i grafické zpodobení příslušnosti k MFF 
UK. 

 
g) Prod. M. Vlach plánuje navštívit členku kolegia rektora UK dr. Němcovou Tejkalovou, aby 

zjistil představy vedení školy o aktivitách pro absolventy UK.   
 

h) Partnerský program: jsou uzavřeny tři smlouvy, podrobnosti jsou uvedeny na fakultním 
webu. Prod. M. Vlach navrhne děkanovi, aby vyplatil mř. odměny aktivním členům 
skupiny pro spolupráci s firmami. Více viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-krystal/
http://www.matfyzak.cz/wp/matfyz-boost/


Kolegium děkana MFF 23. dubna 2014 
 
 

6 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-partneri/ 
 

i) Kontakty s časopisem ABC spějí k oficiální spolupráci (mediální partner MFF UK resp. 
připravovaného portálu matfyz.cz). V poslední době časopis zveřejnil např. informace 
o soutěži MatfyzFEAT, viz: 
http://www.abicko.cz/  
Kromě toho je v přípravě společný projekt – natáčení krátkých videosekvencí fyzikálních 
pokusů, později také videí z oblasti informatiky a matematiky. V plánu je též společná 
expozice na akci Vědecký jarmark dne 10. září 2014. Časově prezentace zasahuje do 
konání albeřského kurzu a návštěvy reprezentace z CERN.  
Byl též publikován článek o studentu Domincovi. Více viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-dominec/ 

 
j) Prezentace firmy Merck v matematické sekci a spolupráce s MFF UK: jednání probíhají 

po několika liniích - jak na úrovni MFF UK, tak na úrovni UK. Snad se podaří některé 
záležitosti vyjasnit při příležitosti chystané přednášky dne 29. 4. 2014 v K1.  

 
k) Matfyzpress: prod. M. Vlach plánuje v blízké době vyzkoušet prodej i jiných než knižních 

předmětů. 
 
l) V souvislosti s přípravou Robotického dne jedná OMK o pronájmu prostor Kongresového 

centra (KC); pokud by MFF UK uzavřela s KC smlouvu o dlouhodobé spolupráci (ta by 
fakultu zavazovala uspořádat v KC několik akcí ročně), získala by významnou finanční 
slevu z ceny pronájmu. Otázkou je, jaké akce do sálů KC umístit. 

 
m) Preciosa, a.s.: v jednání je forma spolupráce typu projekt TAČR. 

 
n) AMAVET: připravuje se smlouva o spolupráci. V porotách národního kola soutěže Expo 

Science Amavet 2014 konaného ve dnech 25. a. 26. 4. 2014 budou z MFF UK členy doc. 
P. Svoboda, doc. P. Hnětynka a dr. V. Žák.  

 
o) Institucionální plány UK: MŠMT dosud neuvolnilo přidělené prostředky, takže část 

propagačních aktivit je financována z rozpočtu MFF UK.  
 
p) Slavnostní předání maturitních vysvědčení na Gymnáziu Ch. Dopplera v Praze dne 4. 6. 

2014: děkana zastoupí prod. F. Chmelík.  
 

 
 
8. RŮZNÉ 

 
a) Slavnostní shromáždění akademické obce UK při příležitosti návštěvy Jeho Excelence p. 

Joachima Gaucka, prezidenta Spolkové republiky Německo, v úterý 6. května 2014 
v 10:30 hodin bude spojeno s přednáškou hosta (Evropská rozmanitost – evropské 
bohatství). Děkan přislíbil osobně se zúčastnit akce MFiLF, která se koná ve stejnou 
dobu, a proto požádal prod. J. Trlifaje, aby ho ve Velké aule zastoupil.  
Příprava MFiLF - viz: 
http://siret.ms.mff.cuni.cz/MFiLF/ 

 
b) Oslava 50. výročí vzniku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, která se koná 27. května 2014 

od 16:00 hodin ve vile Lanna: děkana zastoupí prod. V. Baumruk.  
 
c) Konference Společnost, právo a politika, kterou pořádá 6. 5. 2014 Filozofická fakulta UK: 

MFF UK pozvánku nevyužije.  
 

d) Zasedání KD dne 21. 5. 2014 je plánované jako výjezdní, do Hostivice. Prod. O. Čepek 
se musí na dopolední část omluvit, protože byl pověřen zastupování děkana na 
promocích v Karolinu. Prod. P. Kolman se rovněž omluvil, kvůli pobytu mimo Prahu po 
celý týden od 19. 5. 2014.  

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-partneri/
http://www.abicko.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-dominec/
http://siret.ms.mff.cuni.cz/MFiLF/
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e) Dne 21. 5. 2014 od 19:00 hodin se koná benefiční klavírní koncert v refektáři. Zájemci 
o účast na koncertě se mohou přihlásit elektronicky. 

 
f) Zveřejnění záznamu přednášek prof. J. Krajíčka a doc. O. Semeráka: tajemník uvedl, že 

po technické stránce je vše připraveno, odd. PSíK čeká na samotné nahrávky. Z: doc. Z. 
Lustigová.   

 
g) Fakultní studentské granty: za předpokladu, že AS UK schválí dne 6. 6. 2014 návrh MFF 

UK na změnu příslušného předpisu, může být 7. 6. 2014 vyhlášena soutěž o projekty. 
Studijní oddělení rozešle studentům MFF UK avizující e-mail. Z: prod. F. Chmelík.  

 
h) Sportovní den 14. 5. 2014: v příštích dnech bude oficiálně vyhlášen tenisový mač 

zaměstnanců proti studentům. Za KTV se na akci bude podílet dr. T. Jaroš, po 
organizační stránce má na starosti prod. M. Vlach. Jedním z rozhodčích bude prod. V. 
Baumruk, hledá se kouč zaměstnaneckého týmu. 
Prod. O. Čepek bude ve stejnou dobu v zahraničí.  

 
i) Prod. J. Trlifaj upozornil na problém s dvojí afiliací článků, jejichž autoři mají na MFF UK 

plný pracovní úvazek a současně další na jiné vysoké škole, články však vznikly řešením 
grantu na MFF. Dvojí afiliace v tomto případě finančně poškozuje MFF UK. Děkan k tomu 
uvedl, že body získané pro fakultu z RIV se dělí na sekce, vymáhání správné afiliace je 
tedy především v zájmu příslušných sekcí.  

 
j) Prod. O. Čepek se nechal ujistit, že jsou zavedena čísla účetních středisek/střediska pro 

režie odváděné z grantů. 
 

 
Zasedání skončilo ve 12:20 hodin. 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


