
Zápis z 20. schůze kolegia děkana konané dne 4. června 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. 
Trlifaj (na část), Z. Němeček; k bodu 6.a) přizváni M. Stiborová a L. Veverka. 
O. Čepek, L. Skrbek 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 21. května 2014.  
 
 
Informace z RKR konaného dne 26. 5. 2014 
- Nominace do mzn. rady UK: podle zmínky pana rektora je zřejmě v seznamu generální ředitel 

CERN. 
- Vývoj počtu studentů: viz bod 2.f) tohoto zápisu.  
- Připomínky k novele VŠ zákona děkan odeslal p. rektorovi ve stanovené lhůtě, tzn. 2. 6. 2014. 

Náměty Mgr. J. Šejnohy, člena AS MFF UK, děkan autorovi doporučil uplatnit po linii senátu (tím 
spíše, že se vztahovaly hlavně k senátu). 

 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Zřízení Evropského centra na RUK: pror. J. Konvalinkovi a pror. L. Rovné byly zaslány 

náměty k činnostem, které jsou v jejich kompetenci.  
 
b) Seminář k Marie Sklodowska Curie grantům - Jak napsat kompetitivní návrh projektu? se 

uskuteční dne 30. června 2014 v konferenčním centru Technologického centra AV ČR. 
Informace byla zaslána na pracoviště MFF UK prostřednictvím vedoucích pracovišť. 
Zájemci o účast musejí předem zaslat na TC abstrakt projektu, aby bylo zřejmé, že 
skutečně mají zájem o předložení tohoto typu projektu.  

 
c) Účast na veletrhu EAIE, 16. až 19. 9. 2014 v Kongresovém centru v Praze: po 

počátečních organizačních nedorozuměních se podařilo zjistit, že organizační pokyny 
bude vydávat Informačně-poradenské a sociální centrum UK. Nejpozději do pondělí 9. 6. 
2014 mají být zaslány kontaktní údaje účastníka/ů z MFF UK. Prod. M. Vlach vede 
s IPSC UK intenzivní jednání, především o finančních záležitostech. 
O konferenci více na webu:   

     www.eaie.org/home/conference/prague/ ) 
 

d) Na výzvu na obsazení post-docs pozicí na MFF UK („fakultní post-docs“) se přihlásilo 
v řádném termínu celkem 26 uchazečů, jedna přihláška byla zaslána 3 dny po termínu. 
Nejvíce zájemců (12), bylo o téma General Relativity and Gravitation (garant doc. O. 
Semerák). Devět přihlášených projevilo zájem o téma Condensed Matter Physics (garant 
prof. V. Sechovský), tři o téma Effects of intramolecular vibrations in energy transfer and 
spectroscopic signatures of molecular aggregates (RNDr. T. Mančal) a dva 
o Noncommutative geometry (RNDr. P. Somberg); v případě posledního uvedeného 
tématu splnil podmínky, které byly pro danou pozici nutné, pouze jeden uchazeč. Na 
vyhlášené téma Mathematical physics (Ing. B. Jurčo) nebyla v řádném termínu doručena 
žádná přihláška. Přihlášky se všemi zaslanými materiály byly předány garantům témat a 
sekčním proděkanům zaslány na vědomí.  

 
7. výzva prorektora pro zahraniční vztahy a mobilitu prof. J. Škrhy - možnost získání kvalitních 
zahraničních výzkumníků na fakulty s nástupem od 1. 1. 2015: byla zveřejněna, informaci 
dostali sekční proděkani. Návrhy témat přijímá OVZS ke zveřejnění nejpozději do 4. 7. 2014, 

http://www.eaie.org/home/conference/prague/
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kompletní návrhy vybraných kandidátů pak k 1. 9. 2014.  Na MFF UK jsou náklady hrazeny 
typicky polovinou z prostředků RUK, polovinou z financí sekce.  
 

e) Kolegium schválilo návrh výnosu děkana pro evidenci SMV.  
Stalo se po KD: Byla vydána Směrnice děkana č. 4/2014, Opatření k evidenci, účtování 
a vykazování Smluvního výzkumu (SMV), viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer04.htm 

 
f) Fulbright Distinguished Chair: prod. J. Trlifaje kontaktovali uchazeči, jeví se kvalitní, 

termín pro přihlášky vyprší 1. 8. 2014. 
 
g) Přidělení DOI časopisu CMUC je na dobré cestě, časopis byl vybrán do pilotního projektu 

UK.  
 

h) Soutěž vynikajících monografií: prod. J. Trlifaj se domnívá, že forma, jakou se autor 
o ocenění svého titulu dozví, by stála za vylepšení. Co se týče financí, autorovi náleží 
jejich „významná část“. MFF UK považuje tyto finance za institucionální prostředky, 
s nimiž může nakládat po předchozím odečtení odvodů.  

 
i) Oborová rada GAUK: novým předsedou rady pro přírodní vědy bude doc. P. Svoboda. 

Letošní úspěšnost v soutěži je vyjádřena číslem 34,8 %, což znamená zvýšení.  
Novinkou je prohlášení žadatele, že projekt vypracoval samostatně a že na něj nebude 
dostávat finance z prostředků jiné agentury. Strategií MFF UK by mělo být podávat co 
nejvíce projektů. 

 
Děkan     
j) Na program zasedání VR UK dne 19. 6. 2014 je zařazen návrh na jmenování doc. R. 

Leitnera profesorem. Děkana na jednání zastoupí prod. V. Baumruk. 
 
k) PRVOUK – vypořádání připomínek, bilanční zprávy: koordinátoři projektů obdrželi dopis 

od pror. J. Royta. Na zasedání VR UK dne 19. 6. 2014 půjdou prod. M. Rokyta a prod. V. 
Baumruk.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentská anketa  

i)      Všechny hlasovací urny s anketními lístky byly v pořádku předány Bc. L. Láskovi, 
je zahájeno zpracování. 

ii)      Komise pro studentskou anketu má v plánu průběžně se scházet a zdokonalovat 
metodiku ankety.  

iii)      Vytvoření modulu pro zpětné nahrání výsledků papírové ankety do SIS (požadavek 
SKAS): prošlo diskusí v komisi pro studentskou anketu, na základě toho prod. F. 
Chmelík požádal dr. P. Zakouřila, aby požadavek zadal firmě ERUDIO.  

iv)      Výhrady učitele týkající se zveřejnění jeho výsledků ve studentské anketě 
(zveřejnění bez jeho souhlasu je podle jeho mínění ve sporu se zákonem na 
ochranu osobních údajů): právnička fakulty i petiční komise AS UK se shodují 
v názoru, že zveřejněním těchto výsledků zákon porušen nebyl, fakulta o souhlas 
v tomto případě žádat nemusí. Prod. F. Chmelík sdělí webovou adresu, na které 
lze nalézt výsledky ankety za ZS 2013/2014. 
Stalo se po KD: Cestou el. nástěnky byla rozeslána informace, že číselné 
hodnocení výuky je zveřejněno na webové stránce SKAS MFF UK:  
http://skas.mff.cuni.cz/?tag=anketa  
Slovní hodnocení a připomínky jsou v SIS (bez nutnosti přihlášení se) na stránce: 
https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?KEY=Az1 
 

v)      Jako vhodné příležitosti pro vyhlášení nejlepších pedagogů děkan stanovil tyto: 
březnové zasedání VR MFF UK, po Strouhalovské přednášce (výsledky za ZS) a 
říjnové zasedání VR MFF UK, po Jarníkovské přednášce (výsledky za LS).  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer04.htm
http://skas.mff.cuni.cz/?tag=anketa
https://is.cuni.cz/studium/anketa/index.php?KEY=Az1
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b) Kolegium vzalo na vědomí rozsudky Nejvyššího správního soudu týkající se dvou žalob 

proti Univerzitě Karlově, obou v záležitosti studia. Návrhy žalobce byly zamítnuty. 
 
c) Definice školicího pracoviště doktoranda: prod. F. Chmelík potvrdil výklad, že školicím 

pracovištěm je pracoviště školitele.  
 

d) Distribuce pozvánek na bakalářské a magisterské státní zkoušky: oponenti zvláštní 
pozvánky nedostávají, má se za to, že pozvání obstará předseda příslušné komise pro 
SZZ. Prod. F. Chmelík, po konzultaci se studijním oddělením, uváží zavedení 
jednoduchého a funkčního zvacího systému, který by zahrnoval také oponenty.  

 
e) Členové AS MFF UK svěřili prod. F. Chmelíkovi, že by rádi navrhli malé stavební úpravy 

v posluchárnách či zasedacích místnostech na Karlově. Tento typ návrhů je patřičné 
adresovat vedoucímu správy budov; na Karlově jím je p. Pavel Michálek.  

 
f) Žádost o informaci – vývoj počtu studentů (e-mail prorektorů prof. J. Royta a prof. S. 

Štecha): odpověď připraví prod. F. Chmelík. 
 

Prod. P. Kolman 
g) Podmínky přijímacího řízení 2015/16: prod. P. Kolman návrh rozeslal a na schůzi 

komentoval. Kolegium návrh doporučilo předložit ke schválení AS MFF UK, včetně 
posunu termínu pro přijímání přihlášek k bakalářskému studiu do konce března 2015. 
Žádost na RUK o souhlas s posunutím termínu odešle prod. P. Kolman. 

 
h) Organizace doktorského studia na MFF UK – text předpisu navržený prod. P. Kolmanem 

kolegium doporučilo ještě ke schválení Akademickému senátu MFF UK nepředkládat, 
neboť jde o koncepční změnu, která by měla reflektovat i výsledky připravované 
depurace univerzitních předpisů během letních prázdnin. 

 
i) Stipendia 

i) Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií, vypracovaný prod. P. Kolmanem, 
projednal AS MFF UK dne 14. 5. 2014 a doporučil jej do druhého čtení. Prod. P. 
Kolman specifikuje některé podmínky (např. z čeho se vypočítává procento 
studentů, kterým má být stipendium přiznáno). Kolegium vyjádřilo obecný úmysl 
směřovat ke zvýšení prospěchového stipendia, podstatné ale je předem reálně 
odhadnout celkovou finanční zátěž rozpočtu fakulty v položce na stipendia. 

ii) Doktorandská stipendia za publikaci: kolegium schválilo návrh prod. P. Kolmana na 
formulaci „příplatek za oborově významnou publikační aktivitu“. Prod. P. Kolman 
připraví text výnosu, který děkan vydá s účinností od nového akademického roku, 
po předchozím projednání v AS MFF UK.  

 
j) Zavedení elektronické evidence individuálních studijních plánů v doktorském studiu a 

schůzka koordinátorů – iniciativa RUK. Prod. P. Kolman seznámil kolegium se 
stanoviskem dr. P. Zakouřila. Schůzky dne 6. 6. 2014 se zúčastní Mgr. D. Zádrapová. 
Děkan doporučil vyčkat s rozhodnutím na výsledky schůzky 6. 6. 2014. 

 
k) Harmonogram akademického roku – námět Mgr. R. Šámala na zveřejnění formou 

elektronického kalendáře, v rámci SIS: probere děkan a tajemník s vedoucím odd. PSíK, 
prod. P. Kolman počká na výsledek.  

 
l) Parul Group of Institutes - letní výměnný program: prod. P. Kolman se domnívá, že MFF 

UK momentálně žádnou nabídkou nedisponuje.  
 

m) Připravuje se schůzka reprezentantů fakult vychovávajících učitele přírodovědných 
oborů, kteří před časem zaslali společné stanovisko Akreditační komisi. Za MFF UK se jí 
zúčastní prod. P. Kolman a doc. Z. Drozd. 

 
n) Materiál Základní informace pro studenta doktorského studijního programu: RUK poslal 

pro informaci. Text je na webu, viz: 



Kolegium děkana MFF 4. června 2014 
 
 

4 

 

http://www.cuni.cz/UK-26-version1-infodrstud2014.pdf 
 

o) Akreditace učitelských oborů: návrh byl postoupen k dalšímu řízení. Žádost o akreditaci 
Informatiky má projednat 9. 6. 2014 kolegium rektora UK. 

 
 
 
p) Informace 

i)     Žádost studenta, aby mu MFF UK poskytla statistická data o studentech fakulty 
(využil by je hlavně pro předmět Dobývání znalostí): děkan požádal prod. P. 
Kolmana, který věc předložil, aby nechal zjistit podrobnější informace o účelu 
žádosti včetně webovských odkazů, pokud analogická data zveřejňují jiné vysoké 
školy. Zveřejňování dat a míra jeho rozsahu jsou citlivé záležitosti; pokud vůbec, 
poskytla by fakulta jen data agregovaná.  

ii)      Pedagogická vytíženost: nová metodika získávání dat byla implementována, po 
otestování na vybraném pracovišti fakulty bude využita pro všechna pracoviště.   

iii)      Nabídka stipendia pro studium v Malajsii: vedoucí STUD rozešle informaci e-
mailem.   

 
q) Prod. V. Baumruk informoval, že ve dnech 23. – 25. 5. 2014 se v nizozemském Utrechtu 

konal první ročník mezinárodní týmové soutěže PLANCKS. Dva týmy soutěžící za MFF 
UK se umístily na třetím a jedenáctém místě. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-plancks/ 
Všichni úspěšní studenti budou na začátku příštího akademického roku pozváni 
k děkanovi.  
 

r) Počty přihlášek do AJ dostali členové kolegia e-mailem a vzali je na vědomí. Převažuje 
zájem o bakalářské studium Informatiky.  

 
Děkan 
s) Nabídka Mensy ČR (možnost prominutí přijímací zkoušky pro úspěšné absolventy 

mensovního testu IQ): na MFF UK zůstane nevyužita.   
 
t) Fond Karla Urbánka: ve stanovené lhůtě si podala žádost o podporu z fondu Mgr. Marie 

Kubínová, studentka doktorského oboru 4M6-Vědecko-technické výpočty. V pondělí 9. 6. 
2014 navštíví MFF UK paní L. Urbánková, sejde se s děkanem, dále budou přítomni 
prod. Z. Němeček  a dr. K. Rohlena. 

 
u) SVOČ 2014: výsledkovou listinu dostali členové KD e-mailem, nejlepší reprezentanty 

fakulty přijme děkan na podzim 2014.  
 

v) Stipendium Václava Havla: stipendium bylo vyhlášeno Univerzitou Karlovou v lednu 
2014, je určeno studentům, kterým byla nelegitimně odepřena možnost studovat ve své 
zemi a jsou dlouhodobě vystaveni tlaku a represím ze strany států a úřadů. Prohlášením 
Univerzity Karlovy k aktuálním událostem na Ukrajině bylo pane rektorem oznámeno, že 
UK nabízí dvaceti ukrajinským studentům možnost dokončit studia na UK prostřednictvím 
Stipendia Václava Havla. Na RUK se obrátilo více než 200 zájemců, kterým byla zaslána 
přihláška ke studiu. Komise Stipendia Václava Havla provede v součinnosti s fakultami 
výběr uchazečů. Za MFF UK byl jako kontaktní osoba v dané věci navržen prof. RNDr. 
Aleš Drápal, CSc., DSc.  

 
w) Pror. S. Štech svolal neformální setkání k problematice pedagogického studia na 

Univerzitě Karlově, a to na čtvrtek 5. června 2014 od 16:00 hodin. Děkana MFF UK 
budou na schůzce zastupovat proděkan pro koncepci studia doc. P. Kolman a vedoucí 
KDF doc. Zdeněk Drozd. 

 
x) Nahrávání přednášek: dotaz prod. M. Rokyty na počet uživatelů, kteří si stáhli/shlédli 

nahrávky semestrálních přednášek na „is.mff.cuni.cz/přednášky“, zůstal zatím 
nezodpovězený. Děkan požádal tajemníka fakulty, aby prověřil platbu oběma firmám, 
které nahrávku realizovaly.  

http://www.cuni.cz/UK-26-version1-infodrstud2014.pdf
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-plancks/
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Penzijní připojištění: tajemník předložil kolegiu návrh na prodloužení platnosti vyplácení 

měsíčního příspěvku na penzijní připojištění ve výši 1.500,- Kč, do 31. 12. 2014.  
S ohledem na očekávaný vývoj tvorby a čerpání sociálního fondu v roce 2014 kolegium 
návrh schválilo. (Předpokládaný zůstatek ve fondu k 31. 12. 2014 představuje suma asi 
6,4 mil. Kč.) 

 
b) Klimatizace budovy v Karlíně: MFF UK vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele. Dne 2. 6. 

2014 proběhlo první jednání výběrové komise, která posoudila 7 došlých nabídek (osmá 
nabídka byla doručena po stanoveném termínu, a proto nebyla posuzována). Cenové 
nabídky se pohybovaly v rozmezí od 3.172.977,-  Kč do 4.718.000,- Kč, bez DPH.  
Vzhledem k poměrně velkému cenovému rozpětí některých součástí klimatizace byly 
soutěžící firmy vyzvány, aby ceny zařízení doplnily/vysvětlily.  

 
c) RUK nabídl všem fakultám možnost výměny prostředků z příspěvku za investiční 

příspěvek. Sekční proděkani zašlou své požadavky Ing. D. Lankové do 20. 6. 2014. 
 

d) Pronájmy refektáře: doc. T. Halenka požádal o poskytnutí refektáře a přilehlých prostor 
na tři hodiny dne 7. 10. 2014. Jde o doprovodnou akci k výročnímu setkání EMS/ECAC 
2014 na téma Climate change – myth or reality? Spolupořadateli jsou MFF UK a Česká 
meteorologická společnost. Kolegium schválilo zapůjčení prostor zdarma. 
Dále doc. T. Halenka požádal o zapůjčení refektáře a přilehlých prostor pro závěrečnou 
část konference projektu UHI dne 23. 6. 2014. S ohledem na pravidla OP týkající se 
finančních otázek projektu, schválilo kolegium slevu na nájemném max. 15 %.  
Podrobnosti dojedná tajemník fakulty. 

 
e) Přechod na jiné telefonní číslo: Český telekomunikační úřad přidělil Univerzitě Karlově 

novou řadu telefonních čísel, z toho je pro MFF UK vyčleněn počet 10.000. Znamená to, 
že současné číslo 22191XXXX (patřící O2) bude postupně nahrazováno číslem 
95155XXXX. Výhody této změny jsou jednak finanční, jednak bude možné v budoucnu 
změnit operátora beze změny telefonního čísla. Zatím se bude testovat funkčnost. 
Přechod nebude jednorázový, takže si nevynucuje změnu fakultních dokumentů, 
osobních vizitek zaměstnanců apod. Překryv čísel 22191XXXX a 95155XXXX bude trvat 
odhadem 10 let. Kolegium s tímto postupem souhlasilo. 

 
f) Jaderný parník: plavby se zúčastní asi tři zástupci vedení fakulty, ostatní místa (27) byla 

nabídnuta fyzikální sekci prostřednictvím prod. V. Baumruka.  
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Projekty VaVpI: na 6. 6. 2014 je ohlášena porada na MŠMT, s účastí počítají prof. L. 

Skrbek a doc. P. Svoboda. Pokračuje příprava smluv o projektech, jsou vyžadovány nové a 
nové dokumenty, jako např. harmonogram od dvou stavebních autorit, že MFF UK je 
schopna práce včas realizovat, pokud by se podařilo do 30. 9. 2014 ukončit výběrové 
řízení.  
Na 5. 6. 2014 je naplánovaná schůzka na SB, hlavním bodem jednání budou podmínky pro 
výběrové řízení. Zúčastnit by se měla i kandidátka na administraci projektů.  
MŠMT slibuje instruktáž k výběrovému řízení na projekty, a to na 16. 6. 2014, nebo 23. 6. 
2014. Za MFF UK se může zúčastnit až 6 osob.  

  
b) Výstavba pavilonu v Troji: kolegium vzalo na vědomí aktuální informaci o stavu věci, 

především o přípravě výběrového řízení (projekt pro stavební povolení, projekt na realizaci 
stavby; problémy týkající se plánované serverovny – jak využít velké přebytky tepla).  
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Děkan 
c) Kampus Albertov (KA): připomínky MFF UK k návrhu interní partnerské dohody mezi 

součástmi UK byly odeslány pror. J. Hálovi. Prod. V. Baumruk informoval, že 10. 6. 2014 
se bude konat další schůze Pracovní skupiny KA.  
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Doporučení konkursních komisí včetně návrhu na jmenování vedoucích pracovišť: 

soupisky dostalo kolegium předem. Děkan všechna doporučení akceptoval, návrh na 
vedoucí pracovišť předloží k vyjádření VR MFF UK dne 4. 6. 2014.  
Stalo se po KD: výsledky řízení jsou na úřední desce MFF UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20140610-prac-vysledek.htm 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20140610-ved-vysledek.htm 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Výroční zpráva MFF UK za rok 2013: za přítomnosti vedoucích OVZS a OMK probralo 

kolegium finální verzi dokumentu a po menších úpravách ji doporučilo předložit ke 
schválení Akademickému senátu MFF UK. Seznam zaměstnanců se stane zvláštní 
přílohou zprávy, obsah bude definován v příštích dnech stejně jako zdroj dat seznamu.  

 
b) Rotunda sv. Václava: návrh projektu (fondy EHP/Norsko) je ve fázi dokončování. Celková 

částka se blíží k 9,15 mil. Kč, přičemž se předpokládá povinná 20% finanční spoluúčast 
z prostředků UK. Prod. M. Vlach ocenil spolupráci dr. K. Houžvičkové Šolcové a 
pracovnic RUK v závěrečné fázi přípravy dokumentu.  
Stalo se po KD: Žádost o udělení projektu byla podána.  

 
c) Informace z květnového zasedání AS UK: rektor UK pozastavil dne 11. 2. 2014 Opatření 

rektora č. 17/2013, Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity 
Karlovy.  

 
d) Muzejní noc: do akce konané 14. 6. 2014 je zapojena i MFF UK (možnost navštívit 

malostranskou budovu fakulty – refektář a podzemní trezory). 
Stalo se po KD: Akce se setkala s velkým úspěchem, expozici navštívilo více než 2100 
účastníků. O fakultní účasti informovaly téměř všechny celostátní deníky a zpravodajské 
servery, Česká televize a Český rozhlas (přímo z malostranské budovy). Prod. M. Vlach 
v této souvislosti velmi vyzdvihl práci OMK, neboť akce podle jeho názoru velmi přispěla 
k pozitivnímu posílení mediální značky MFF UK, podrobnosti na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-mn/ 

 

e) Propagační komise – subkomise pro dotazníková šetření: dne 9. 5. 2014 proběhne 
schůzka, jejímž cílem je příprava nového dotazníku pro nastupující studenty MFF UK, 
aby bylo možné sledovat a porovnávat data získaná za jednotlivé akademické roky a 
současně propojit dotazníková šetření, která provádějí organizátoři korespondenčních 
seminářů a dalších jednotlivých akcí. Výsledkem by měla být sociologická výpovědní 
hodnota šetření i solidní podklad pro vyhodnocení efektivitu akcí. 

 
f) Společné studentské vědecké granty MFF UK a firmy Preciosa, a.s.: do soutěže se 

přihlásily dva výzkumné projekty, grantová komise rozhodne o podpoře v nejbližších 
dnech. Prod. M. Vlach ještě informoval, že proběhlo další kolo jednání s firmou Preciosa, 
a.s., rýsuje se vzájemná spolupráce na projektu TAČR. 

 
g) Dne 29. 5. 2014 proběhl Velký sněm spolku Matfyzák. Dojde ke změnám ve vedení 

spolku a v Radě starších. Prod. M. Vlach plánuje společnou schůzku se zástupci spolku 
na 23. 7. 2014. Bude projednána otázka účasti zástupců spolku na úvodním soustředění 
studentů prvního ročníku na Albeři, organizace fakultního plesu v letech 2015 a 2016, 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20140610-prac-vysledek.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20140610-ved-vysledek.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-mn/
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prodej fakultních propagačních předmětů v souvislosti s reformou vyd. MatfyzPress, 
inovace „Matfyzácké kuchařky“ atp. 

 
h) Připravuje se účast fakulty na mezinárodních veletrzích vzdělávání v zahraničí. Jako 

účelné se zdají být veletrhy na Tchajwanu, Filipínách a v Indonésii. Poslední dva 
jmenované na sebe navazují a lze je absolvovat najednou. V jednání je podpora cest na 
zahraniční vzdělávací veletrhy ze strany RUK. Prod. M. Vlach s Mgr. C. Bromem, Ph.D., 
připravili pro rektora UK zprávu shrnující možnosti těchto cest v příštích letech. 

 
i) Velmi úspěšně proběhlo Vědohraní, které zorganizovala KDF. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-vedohrani/ 
 

j) Fakulta zapůjčila České televizi - za odpovídající poplatek a současně coby projev 
dobrých vztahů - fyzikální přístroje a pomůcky; budou použity jako rekvizity pro natáčení 
nového seriálu. 

 
k) Bylo dokončeno testování návrhu nové struktury fakultního webu. Prod. M. Vlach svolá 

na konec června schůzku komise pro web, kde bude finální návrh diskutován společně se 
zástupci firmy Dobrý web. 

 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Třetí Setkání u kulatého stolu pořádané RUK: koná se 4. 6. 2014 v 17:00 hodin ve 
Vlasteneckém sále Karolina na téma Amerika a Evropa: pouta, která spojují. MFF UK 
pozvání nevyužije, s ohledem na odpolední zasedání vědecké rady fakulty. 

 
b) Přednášky prof. Noama Chomského What Can We Understand? konané dne 2. 6. 2014 

v budově Akademie věd ČR se zúčastnil děkan. 
 

c) Příští - a v tomto akademickém roce poslední - schůze kolegia děkana se bude konat 
v Troji. Omlouvají se proděkani M. Vlach a P. Kolman.  
Téhož dne odpoledne se uskuteční předprázdninové setkání zaměstnanců fakulty. 

 
d) Od 2. 6. 2014 byla Ing. Miroslava Oliveriusová pověřena výkonem pracovní agendy 

kvestorky Univerzity Karlovy. 
 
 

 
Zasedání skončilo ve 14:15 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-06-vedohrani/

