
Zápis z 18. schůze kolegia děkana konané dne 7. května 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 
 

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

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 23. dubna 2014.  
 
 
 
 
1) Děkan MFF UK připravil – ve spolupráci s kolegiem informatické sekce - podklady pro stanovisko 

Univerzity Karlovy k úplnému zákazu pořízení a financování údržby jakýchkoliv přístrojů a zařízení 
z oblasti IT včetně jejich součástí, v projektech GAČR podávaných v roce 2014.  

 
2) Informace z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora UK konaného 28. 4. 2014:  

a)    Pan rektor očekává do 30. 6. 2014 připomínky k vnitřním předpisům UK; během léta 
proběhne celkové zhodnocení těchto předpisů a na podzim budou předloženy návrhy na 
jejich novelizaci. Děkan MFF UK připomene např. Řád výběrového řízení UK v Praze. 

b)   RUK sám vybere návrhy excelentních výsledků pro hodnocení vědy, pošle je na fakulty 
k připomínkám.  
Stalo se po KD: Děkan obdržel dopis z RUK obsahující harmonogram: dne 20. 5. 2014 RUK 
sdělí fakultám navržený výběr jejich excelentních výsledků, do 20. 6. 2014 pak očekává 
upřesnění. Ke každému výsledku - včetně těch, které vybere RUK – musí fakulta napsat 
krátké zdůvodnění, proč jej pokládá za excelentní a proč jej přiřazuje do toho kterého 
panelu. Z: sekční proděkani.  

 
3) Návrh dílčích změn univerzitních předpisů: termín k odeslání na RUK: do 23. května 2014, 12:00 

hodin. Členové KD byli požádáni, aby své názory poslali do 19. 5. 2014 na adresu: 
dekan@mff.cuni.cz 
Kolegium je probere na schůzi 21. 5. 2014. Jde o tyto návrhy: 
 
dílčí Změna přílohy č. 2 Statutu UK, viz:  

http://www.cuni.cz/UK-5738.html  
 
dílčí Změna Grantového řádu UK, viz:  

http://www.cuni.cz/UK-5739.html  
 
dílčí Změna Řádu pro hodnocení výuky studenty UK, viz:  

http://www.cuni.cz/UK-5740.html 
 

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Smluvní výzkum a aplikace RUK k centrální evidenci smluvního výzkumu a grantů: do 

rektorátní aplikace bylo vloženo k 30. 4. 2014 celkem 16 záznamů o smluvním výzkumu 
MFF UK (od r. 2011 do současnosti), 4 záznamy tam již byly z dřívějška (vložil dr. J. 
Kuča).  Protože je žádoucí jednoznačně identifikovat tyto akce a připomenout pravidla, 
která se na smluvní výzkum vztahují, připravuje vedoucí HOSP návrh směrnice děkana.  
 

mailto:dekan@mff.cuni.cz
http://www.cuni.cz/UK-5738.html
http://www.cuni.cz/UK-5739.html
http://www.cuni.cz/UK-5740.html
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b) Dne 23. května 2014 se na OVZS uskuteční za přítomnosti Ing. D. Lankové a Mgr. T. 
Jančáka schůzka s novou pracovnicí informatické sekce, manažerkou projektů E. 
Sauerovou.  

 
c) Prostřednictvím prof. J. France vyjádřila zájem o spolupráci a výměnu studentů v oborech 

Advanced Java Technologies, Artificial Intelligence, Web Data Management; Mobile 
Computing, and Wireless Communication & Mobile Programming Parul Group of 
Institutes. Přeposláno prod. P. Kolmanovi k odpovědi. 

 
d) Kolegium vzalo na vědomí výsledky jednání Rady Fondu mobility UK – udělenou podporu 

v jarním kole. MFF UK uspěla s pěti ze sedmi žádostí o finanční podporu.  
 

e) Výzva k podávání návrhů projektů česko-francouzské spolupráce (aktivita MOBILITY): 
interní termín je stanoven na 24. 7. 2014. Podle informací OVZS lze očekávat postupné 
vyhlášení dalších aktivit MOBILITY s prázdninovými konečnými termíny. 

 
f) Vyhlášení veřejné soutěže ve VaVaI TAČR v rámci programu TH - Program na podporu 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, viz: 
http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=304 
Soutěžní lhůta začíná dnem 6. 5. 2014 a končí dnem 30. 6. 2014 v 16:00. Pracovníci 
fakulty byli e-mailem vyzváni, aby podali zprávu o zájmu zúčastnit se soutěže (nutno 
zajistit na RUK dokumenty k prokázání způsobilosti a plnou moc děkana).  

 
g) Výzva k předkládání návrhů na kandidáty na Medaili Josefa Hlávky Nadace "Nadání 

Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových": návrhy se předkládají prostřednictvím rektorátu a je 
třeba je zaslat na odbor vědy RUK spolu s odborným životopisem kandidáta nejpozději 
do 31. května 2014. 
 

h) Změna Opatření rektora č. 9/2014, týkající se habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem: výnos je účinný od 5. 5. 2014. Viz: 
http://www.cuni.cz/UK-5750.html 
Prod. J. Trlifaj požádal pror. A. Gerlocha o součinnost při řešení potíží s aplikací Habilion, 
které ve svém důsledku znamenají zdržení návrhů podaných ze strany MFF UK.  

 
i) Univerzitní post-doc: podmínky, harmonogram a formuláře lze nalézt na webu, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-3887.html#4 
 

j) Fulbright Distinguished Chair: objevují se další zájemci. Podmínky jsou na webu, viz: 
http://catalog.cies.org/viewAward.aspx?n=5189&dc=EZ 

 
k) MFF UK eviduje žádost o zahájení habilitačního řízení od dr. Jana Langa, v současné 

době zaměstnance Ohio State Univerzity, Columbus, USA.  Děkan v souladu s Řádem 
habilitačního a jmenovacího řízení UK požádá vedoucího Dep. Math. OSU o údaje 
o pedagogickém působení dr. Langa na OSU. 

 
Děkan     
l) Hostující profesoři Univerzity Karlovy, emeritní profesoři Univerzity Karlovy: pror. A. 

Gerloch v dopise ze dne 30. 4. 2014 vybídl k aktivnějšímu využívání možnosti navrhnout 
hostující či emeritní profesory UK. Metodické pokyny jsou dostupné na webových 
stránkách UK.  

 
m) Cena děkana za nejlepší učebnici a nejlepší monografii: kolegium rozhodne na svém 

zasedání 21. 5. 2014, vyhlášení výsledků je plánované na VR MFF UK dne 4. června 
2014.  

 
n) Kolegium vzalo na vědomí stručnou zprávu děkana o akci MFilF, která se uskutečnila 

dne 6. 5. 2014. Zástupci lékařských oborů by uvítali účast kolegů z oboru matematická 
statistika. Více o akci lze nalézt na webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-mfilf/ 
 

 

http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=304
http://www.cuni.cz/UK-5750.html
http://www.cuni.cz/UK-3887.html#4
http://catalog.cies.org/viewAward.aspx?n=5189&dc=EZ
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-mfilf/
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentská anketa: kolegium prohovořilo technicko-organizační opatření k papírové 

anketě za právě končící letní semestr, jak o nich podal zprávu prod. F. Chmelík. 
Záležitost stále není bez kazu, prod. F. Chmelík uvažuje o určité reorganizaci komise pro 
anketu – oddělit koncepci ankety od výkonné složky. Dále se prod. F. Chmelík obrátí na 
právničku s žádostí o výklad, jak rozumět pojmu „vhodný způsob zveřejnění“, aby se 
předešlo sporům kvůli ochraně osobních údajů.  

 
b) Kolegium schválilo text Směrnice děkana č. 7/2006, statut soutěže o Cenu děkana 

Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci – návrh 
úpravy poslal prod. F. Chmelík.  
Stalo se po KD: výnos projednal ještě AS MFF UK dne 14. 5. 2014. Definitivní znění je na 
webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm 
 

c) Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu: sešly se 
celkem čtyři návrhy (3 z fyzikální sekce a 1 z matematické sekce). S ohledem na velkou 
kvalitativní vyrovnanost návrhů a současně požadavek od RUK, aby fakulta podala jediný 
návrh, odložilo KD rozhodnutí na diskusi sekčních proděkanů po schůzi. 
Stalo se po KD: Navržen byl RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D., absolvent doktorského studia, 
práci obhájil 14. 2. 2014, studoval ve společném česko-francouzském programu.  

 
d) Prod. F. Chmelík poslal kolegiu stěžejní informace o výsledcích pokusného ověřování 

zkoušky Matematika+, jak je obdržel od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.  
 
e) Prezentace CERGE-EI: prod. F. Chmelík tlumočil nabídku MFF UK spolupracovat při 

uspořádání akce, na půdě CERGE-EI. 
 

f) Prod. F. Chmelík vypracoval k předložení AS MFF UK formální doplněk k návrhu na 
změnu vnitřního předpisu o vyplácení stipendií (týká se studentských fakultních grantů). 
Po schválení fakultním senátem pošle STUD upozornění studentům na letošní lhůtu pro 
podávání grantů.  

 
Prod. P. Kolman 
g) Prod. P. Kolman vypracoval pro AS MFF UK návrh týkající se prospěchových stipendií. 

Jestliže proces v AS MFF UK a poté v AS UK vyústí ve schválení nového vnitřního 
předpisu, bude třeba zadat technickou úpravu SIS.  

 
h) Kolegium schválilo návrh harmonogramu akad. roku 2014/2015 a opatření děkana 

k tomuto harmonogramu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer03.htm 
V průběhu semestru by bylo možné „dorovnat“ dotaci přednášek interně tak, že na 
vybraný den v týdnu připadne výuka toho dne, který odpadl v důsledku státních svátků 
(28. 10., 17. 11.).   
Kolegium doporučilo, aby prod. P. Kolman znovu zkusil na RUK uplatnit námět MFF UK, 
aby zimní semestr akademického roku začínal v pondělí.  

 
i) Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech: kolegium 

prodiskutovalo výchozí pracovní verzi předpisu předloženou a na schůzi komentovanou 
prod. P. Kolmanem.  
Stalo se po KD: Náměty z diskuse prod. P. Kolman zpracoval do další verze materiálu a 
poslal ji kolegiu téhož dne.  

 
j) Prod. P. Kolman se zúčastnil semináře týkajícího se projektu KREDO.  

 
k) Pedagogické fakulty po dohodě s MŠMT prodlužují termín pro podávání přihlášek ke 

studiu až na konec září. Prod. P. Kolman konzultoval situaci s garanty učitelských oborů, 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer02.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer03.htm
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společně dospěli k závěru, že v případě MFF UK by takový krok nepřinesl nic mimořádně 
pozitivního. 

 
l) Celoživotní vzdělávání (CŽV) 

i) Kolegium souhlasilo s návrhem prod. P. Kolmana, aby termín pro podávání 
přihlášek do kurzů CŽV byl zkrácen, a to na lhůtu do 30. září.  

ii)      Posouzení toho, zda absolventovi MFF UK uznat studijní povinnosti splněné před   
více než 15 lety (15 let je dosavadní hranice), by děkan svěřil příslušnému 
garantovi studia učitelství. Věc se týká absolventů fakulty, kteří nemají 
pedagogickou kvalifikaci, a proto se nyní hlásí do kurzů CŽV, aby ji získali.  

iii)    Protože se objevují případy účastníků dobíhajících kurzů Rozšiřujícího vzdělání 
a Doplňujícího vzdělání (v rámci CŽV), kteří výrazně přesahují obvyklou dobu 
studia a nejeví známky zájmu o jeho dokončení, a protože roční poplatky za tyto 
kurzy nedosahují ani poloviny výše poplatků za kurzy Vyučování všeobecně 
vzdělávacích předmětů, které jsou v současné době nabízené, navrhne prod. P. 
Kolman po předchozí konzultaci s JUDr. M. Semíkovou úpravu poplatku za tyto 
kurzy, případně vhodný způsob ukončení účasti v těchto kurzech.  

 
m) Akreditace - na vědomí: 

i) RUK odeslal dne 25. 4. 2014 na MŠMT žádost MFF UK o prodloužení platnosti 
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Fyzika/Physics. 

ii)      Kolegium rektora projednalo dne 28. 4. 2014 návrhy žádostí MFF UK o rozšíření 
akreditace navazujících magisterských studijních programů (SP) o nové učitelské 
studijní obory (SO) ve dvouoborové variantě (SP Fyzika – SO Učitelství fyziky, SP 
Informatika – SO Učitelství Informatiky, SP Matematika – SO Učitelství 
Matematiky, Učitelství deskriptivní geometrie). Nad rámec standardů Akreditační 
komise kolegium rektora explicitně vyjádřilo požadavek, aby garanti v oborech, 
které garantují, vyučovali některý povinný nebo povinně volitelný předmět.  

 
n) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že jej o schůzku požádal doc. J. 

Tůma, aby mu přednesl návrh na zřízení nového oboru studia Diskrétní matematické 
modelování obsahujícího tři zaměření. Motivaci návrhu blíže vyložil prod. J. Trlifaj.  

 
o) Podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2015/2016: prod. P. 

Kolman představil návrhy dvou dílčích změn.  
i) V letošním roce, podobně jako v předešlých letech, přijímací zkouška do 

magisterských studijních programů je prominuta uchazečům, kteří absolvovali 
bakalářský studijní program v daném oboru na některé vysoké škole v České 
republice; prod. P. Kolman navrhl promíjení analogicky vztáhnout také na studenty 
ze zahraničí (typicky ze Slovenské republiky). 

ii) Znalost českého jazyka neověřovat konáním jazykové zkoušky na MFF UK, nýbrž 
na základě vykonání zkoušky v některé spolehlivé instituci (např. v ÚJOP UK).  

Kolegium s oběma návrhy principiálně souhlasilo. 
Konkrétní znění Podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2015/16 bude předloženo na 
některé z příštích schůzí KD.  

 
Děkan 
p) Dopis předsedy AS UK informující o možnostech podpory zájmové činnosti studentů 

poslal děkan Studentské komoře AS a současně požádal prod. M. Vlacha, aby s dopisem 
seznámil spolek Matfyzák. Stalo se.  

 
q) Nahrávání přednášek a jejich zveřejnění: Mgr. T. Drbohlav děkanovi potvrdil, že převzal 

13 dílů nahrávky, nyní pracuje na jejich vystavení. 
Stalo se po KD: nahrávky jsou na webu, viz: 
https://is.mff.cuni.cz/prednasky/ 
 

r) Proběhlo jednání studijních proděkanů a vedoucí STUD. Upřesněné kompetence 
studijních proděkanů jsou uloženy na neveřejné stránce KD, viz: 
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/kompetence_prodekanu/index.htm 
 

https://is.mff.cuni.cz/prednasky/
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/kompetence_prodekanu/index.htm
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s) Meziuniverzitní smlouvy – administrování na úrovni MFF UK: smlouvy týkající se vědecké 
spolupráce patří na OVZS; smlouvy o výměně studentů projdou nejprve přes STUD, 
které se vyjádří ke studijní části smlouvy, a pak bude předáno k vyřízení ostatní 
související agendy na OVZS.  

 
t) Doktorandské stipendium za publikaci: prod. P. Kolman přislíbil v nejbližší době 

navrhnout konkrétní úpravu Směrnice děkana č. 12/2013, výplata stipendií, tak, aby nově 
obsahovala pravidla pro navýšení doktorandského stipendia za publikaci. Prod. M. 
Rokyta se nabídl, že znění navrhne sám.  
Stalo se po KD: Prod. P. Kolman přislíbený materiál, vycházející z návrhu prod. M. 
Rokyty, poslal dne 9. 5. 2014 členům kolegia děkana k diskusi.   

 
u) Prod. M. Vlach dal k úvaze, zda se MFF UK nemá podílet na organizování ročních 

placených přípravných kurzů pro zahraniční studenty, o jejichž pořádání uvažuje 
Filozofická fakulta UK. FF UK se chce zaměřit na kurzy jazykové, MFF UK by mohla 
přispět odbornými předměty. Odpověď závisí na pracovních kapacitách.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Akce Jaderný parník pořádaná FJFI ČVUT dne 24. 6. 2014: tajemník dojednal účast 

zhruba 30 zaměstnanců MFF UK a fakultní finanční příspěvek ve výši okolo 10 tis. Kč na 
honorář hudebníkům a zvukaři. KD s těmito podmínkami souhlasilo.  

 
b) KD akceptovalo, po předchozí konzultaci Ing. J. Kubíčka s děkanem a tajemníkem 

fakulty, vzájemnou výměnu prostředků mezi RUK a MFF UK ve výši 30 mil. Kč. Výměna 
proběhne tak, že RUK poskytne fakultě tuto sumu jako část institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční vývoj výzkumné organizace a MFF poskytne rektorátu stejnou 
sumu jako část příspěvku na činnost vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a 
inovační. 

 
c) Požadavek vedoucího reprostřediska na investici ve výši odhadem 400 tis. Kč: kolegium 

si vyžádalo podrobnější informace, zejména k multifunkčnosti zařízení. 
 

d) Kolegium vzalo na vědomí informaci o třech projednávaných návrzích darovacích smluv.  
Tajemník při této příležitosti poukázal na nevýhodnost postupu, kdy je návrh smlouvy 
doručen na MFF UK v podobě výtisků, často již podepsaných druhou smluvní stranou, 
bez předchozí možnosti posoudit obsah a zkontrolovat formální náležitosti dokumentu. 
Mnohem efektivnější - a také společensky únosnější - je zaslat tajemníkovi fakulty, který 
za vedení fakulty smlouvy kontroluje (pokud je dokonce sám svým podpisem neuzavírá), 
návrh v elektronické formě.  

 
e) Rektor UK nabídl děkanům fakult posílit právní odbor RUK tak, aby část úvazku 

právníka/právničky byla alokována na fakulty, samozřejmě za předpokladu, že by na 
fakultách byl o takovouto službu zájem. Termín pro odpověď stanovil pan rektor na 16. 5. 
2014.  
Stalo se po KD: V souladu s názorem kolegia děkan panu rektorovi napsal, že MFF UK 
by uvítala centrální právní podporu v následujících dvou oblastech: i) mezinárodní 
smlouvy a dohody, a to především ty, které přicházejí vyhotovené v cizím (obvykle 
anglickém) jazyce a jsou koncipované podle jiného než českého práva; ii) veškerá 
agenda týkající se duševního vlastnictví, autorských práv k zaměstnaneckým a 
studentským dílům a k převodům či udílení licencí k nim.  

 
f) Kolegium schválilo bezplatné zapůjčení Malé auly v budově na Malostranském nám. pro 

5. Česko-Slovenskou studentskou vědeckou konferenci ve fyzice dne 15. 5. 2014 od 
18:30 zhruba na hodinu (slavnostní vyhlášení). 
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g) Tajemník informoval o probíhajících jednáních s PřF UK ohledně příspěvku MFF UK 
rodičům majícím děti ve školce Rybička. Vedení MFF UK o příspěvku na měsíc červen 
2014 rozhodlo již dříve, předmětem současných jednání je administrativní způsob 
vyplacení příspěvku. 

 
h) Tajemník svolá na příští týden schůzku zainteresovaných pracovníků, a to ohledně 

přístupu vybraných pracovníků SB do SIS (rezervace a pronajímání poslucháren 
v budově na MS).  
Stalo se po KD: Věc byla vyřešena ve spolupráci vedoucího správy budov a vedoucí 
studijního oddělení.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI: prod. V. Baumruk a tajemník doručili na MŠMT v předepsané lhůtě všechny tři 

fakultě udělené projekty. Rovněž byla odeslána žádost o posunutí termínů (výběrová řízení 
mají dlouhé lhůty).   
 

b) Výstavba pavilonu v Troji: arch. Jaroš doplnil studii, jak má vypadat serverovna, bude 
vypsáno výběrové řízení. Termíny dané MŠMT se zatím daří plnit.   

 
c) Projekty Věda, výzkum, vzdělávání (VVV): tajemník poslal kolegiu e-mail z RUK týkající se 

semináře plánovaného na 23. 5. 2014, na jehož programu budou také informace o VaVpI. 
Prod. Z. Němeček plánuje semináře se zúčastnit.  

 
d) Prod. V. Baumruk sdělil, že Pracovní komise Kampusu Albertov se na své minulé schůzce 

zabývala také otázkou, zda v Kampusu nepostavit dětskou školku. Zatím jen úvaha, 
protože na PřF UK je školka Rybička a navíc 1. LF UK plánuje zřídit vlastní zařízení pro 
děti.  

 
e) Kampus Albertov: KD dalo děkanovi mandát, aby za MFF UK podepsal tzv. partnerskou 

smlouvu.  
Stalo se po KD: Připomínky k návrhu partnerské smlouvy, které se opírají o právní 
stanovisko JUDr. M. Semíkové, zaslal děkan pror. J. Hálovi dne 21. 5. 2014.  

 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
Děkan 
a) Komise pro výběrové řízení ve fyzikální sekci je jmenovaná, prod. M. Rokyta zaslal návrh 

na složení konkursních komisí v sekci matematické.  
 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Proběhlo setkání s organizátory akce Budějovické želvování. S propagací a realizací 

akce pomáhá Mensa České republiky a Labyrint - České Budějovice. Matfyz akci podpořil 
malou - nicméně významnou - částkou a několika propagačními předměty jako cenami 
pro vítěze. MFF UK bude uvedena jako partner akce. Více na:  
http://www.sifrovackacb.cz/. 
 

b) Vyhlášení dotačního programu MŠMT - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání: odevzdáno 5 žádostí o podporu na vzdělávací akce fakulty (z toho 4 na rok 
2014/2015: Náboj, Česká lingvistická olympiáda, Fyziklání online, Fykosí fyziklání).  

 

http://www.sifrovackacb.cz/
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c) Prod. M. Vlach krátce informoval o závěrech schůze Ediční komise nakl. Karolinum - jsou 
plánovány změny, které se částečně odrazí v reformě nakladatelství MatfyzPress (např. 
možnost elektronické distribuce, prostor pro vlastní propagaci a distribuci MatfyzPress 
přímo v prodejně Karolina, nutné změny v autorských smlouvách z důvodu zveřejňování 
e-knih atp.). Prod. M. Vlach plánuje výhledově schůzku s ředitelem nakl. Karolinum. 

 
d) Soutěž MatfyzFeat: přihlásilo se 10 škol. Prod. M. Vlach a garant soutěže doc. P. 

Svoboda se rozhodli, že schůzku komise, která rozhodne o financování, posunou 
s ohledem na některé nejasnosti v žádostech až na 12. 5. 2014. 

 
e) Rotunda sv. Václava: příprava žádosti je v běhu; zejména její projektová část je velmi 

náročná, kvůli nutnosti koordinovat více zainteresovaných subjektů a doložit řadu 
dokumentů (např. investiční stavební akce v minulých letech apod.). Prod. M. Vlach byl 
panem rektorem zplnomocněn k jednání ve věci týkající se výzvy k předkládání žádostí 
v programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění financovaní z EHP fondů 2009-
2014 č. 16 "Zachování a revitalizace kulturního dědictví". Z toho vyplynula nutnost zajistit 
elektronický podpis. Z: prod. M. Vlach ve spolupráci s tajemníkem fakulty.  

 
f) Institucionální plány UK: finanční prostředky byly na MFF UK doručeny, garant projektu 

za MFF UK doc. P. Svoboda o této skutečnosti informoval jednotlivé řešitele podprojektů. 
Změna oproti minulým rokům: prod. M. Vlach a doc. P. Svoboda se dohodli podpořit 
projekty KDM a KDF, zaměřené na propagaci fakulty na středních školách. Ze stejných 
zdrojů budou financovány aktivity cílené k podpoře tzv. fakultních škol, jejich 
talentovaných studentů a dále nové propagační akce, např. Festival Fantasie. 

 
g) Česká národní přehlídka Science on Stage - Věda na scéně proběhne v rámci Muzejní 

noci 31. 5. 2014 v iQLandii v Liberci. Prod. M. Vlach přislíbil účast. Během veřejných 
představení bude z 28 přihlášených projektů vybráno 9 reprezentantů na mezinárodní 
festival v Londýně. Jedněmi z garantů akce jsou doc. Z. Drozd a dr. J. Houfková z KDF.  

 
h) Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice se koná 15. - 16. 5. 2014 

v areálu Troja. Fotografickou dokumentaci slavnostního zahájení, vyhlášení výsledků 
a zprávu na fakultní web zajistí OMK. 

 
i) Portál matfyz.cz: zahájení provozu se z technických důvodů (přesměrování e-mailů 

a převod domény od stávajícího majitele na MFF UK) mírně posouvá, odhadem na konec 
května t.r.  

 
j) Tenisový mač vyhlášený na MFF UK v rámci Rektorského sportovního dne: ceny 

a soupisky jsou připraveny. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/red/ 

 
k) UK připravuje výstavu k 75. výročí Mezinárodního dne studentstva a k 25. výročí 

Listopadu 1989. V této souvislosti UK vyhlásila akci Zapojte se žádající akademickou 
obec o spolupráci při shromažďování fotografií a dalších dobových dokumentů z té doby 
vztahujících se k Univerzitě Karlově. Prod. M. Vlach zajistí informování fakultní veřejnosti 
(nástěnky v budově a sociální sítě). 

 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Výjezdní zasedání KD dne 21. 5. 2014: organizační pokyny rozešle prod. M. Rokyta.   
 

 
Zasedání skončilo ve 14:04 hodin. 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/red/

