
Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 4. února 2015  
(akademický rok 2014/2015) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

V. Baumruk, P. Kolman (od 10:10 hod.), J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, L. Skrbek, M. 
Vlach  
O. Čepek, F. Chmelík, J. Trlifaj 

 
 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 21. 1. 2015. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Spolupráce MFF UK s Čínskou lidovou republikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – 
informace vyžádané RUK sbírá od sekčních proděkanů prod. J. Trlifaj. T: 4. 2. 2015. 
Stalo se po KD: Podklady shromážděné ze všech tří sekcí odeslalo OVZS na RUK.   
 

b) IPN metodika: prod. J. Trlifaj poslal kolegiu nejprve předběžnou a pak upravenou verzi 
vyplněného dotazníku týkajícího se 2. draftu IPN Metodiky ohledně financování vědy. 
Termín pro odeslání na RUK je 5. 2. 2015. Děkan požádal, aby byl informován také prof. 
Z. Němeček. 
Stalo se po KD: K dokumentu byl v uvedeném termínu na RUK odeslán dotazník 
zpracovaný prod. J. Trlifajem jako podklad pro vyjádření ČKR, dotazník prof. Z. Němečka 
jako člena KHV bylo odeslán přímo na MŠMT.   

 
c) Ředitel CPPT děkanovi oznámil, že dva projekty předložené pracovníky MFF UK (bez 

titulů: J. Brokešová, V. Matolín) získaly podporu v rámci prvního kola projektu GAMA UK. 
Vyžadované administrativní kroky učinilo OVZS a prod. J. Trlifaj.  

 
d) Kolegium vzalo na vědomí Zveřejnění výsledků pilíře II za rok 2014 dle platné metodiky 

(20 % nejlepších výsledků za rok 2014) na webu RVVI, viz: 
      http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=737422 
Děkan poblahopřál sekcím F a M k výborným výsledkům, zmínil výsledky sekce I. Prod. 
V. Baumruk doplnil, že i v chemických oborech byl mezi excelentní výsledky zařazen 
výsledek z MFF UK.  

 
e) Firma Preciosa má zájem pokračovat ve spolupráci s RNDr. I. Hnětynkovou a Mgr. M. 

Kubínovou, ale jinou formou – na základě smlouvy o dílo nebo v rámci smluvního 
výzkumu. Podle děkanova názoru spadá partnerství s firmami do kompetence prod. M. 
Vlacha, smluvní výzkum do kompetence OVZS. Příslušnou fakultní směrnici připravili 
prod. J. Trlifaj, vedoucí OVZS a vedoucí HOSP, je třeba doplnit do ní instrukce 
o nepřímých nákladech a zisku. Prod. M. Vlach je ochoten moderovat dohodu mezi 
firmou Preciosa a pracovnicemi MFF UK; potřebuje dostat vzor smlouvy. Děkan požádal 
tajemníka fakulty, aby vyhledal dosud uzavřené smlouvy o smluvním výzkumu.  

 
f) Prod. V. Baumruk informoval, že 27. a 28. 3. 2015 se v Praze koná zasedání Evropského 

výboru pro budoucnost urychlovačů (RECFA meeting, pořádá prof. R. Leitner). Viz: 
http://www.amca.cz/recfa/  

Kolegium souhlasilo se zapůjčením refektáře na MS. Na zahájení v pátek 27. 3. 2015 
dopoledne přislíbil přijít Pavel Bělobrádek, pozváni jsou ministr školství Marcel Chládek a 
další. Děkan bude tlumočit pozvání organizátorů rektorovi UK.  
Stalo se po KD: Pan rektor pozvání přijal a přislíbil pronést na zahájení několik slov. 

 

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=737422
http://www.amca.cz/recfa/
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g) Prod. M. Rokyta informoval, že prof. Andrea Cianchi převezme své jmenování hostujícím 
profesorem Univerzity Karlovy během kolokvia, které uspořádá matematická sekce 
v posledním únorovém týdnu.  
Stalo se po KD: Dekret předá dne 23. 2. 2015 v 15:40 hodin děkan fakulty před 
kolokviální přednáškou A. Cianchiho. 

 
h) Spektroskopická společnost Jana Marka Marci udělila ceny za nejlepší diplomové práce 

za rok 2014. První dvě ceny získali studenti z MFF UK: první cenu převzal Pavel Malý za 
práci Jednomolekulární spektroskopie fotosyntetických anténních systémů, druhou cenu 
Martin Šubr za práci SERS spektroskopie modelových biomolekul pro SERS biosenzing. 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. P. Kolman (a prod. F. Chmelík korespondenčně) 
a) Kolegium schválilo návrh příkazu děkana, jehož obsahem je organizačně administrativní 

opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 
2015/2016.  
Stalo se po KD: Příkaz byl vydán, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prik01.htm 
 

b) Problém s ukončením/pokračováním studia doktoranda - týká se RDSO 4M8: KD 
vyslechlo informaci prod. M. Rokyty a vzalo na vědomí popis situace poslaný prod. F. 
Chmelíkem. Pro onemocnění prod. F. Chmelíka byla záležitost odložena na příští 
jednání, děkan požádal o zápis z jednání RDSO, na němž bylo navrženo ukončit 
doktorandovi studium.  

 
c) Společná akreditace bakalářského studia oboru Bioinformatika: podle neoficiálních zpráv 

byla akreditace udělena.  
 

d) Akreditace navazujícího magisterského oboru Bioinformatika: uskutečnilo se další 
jednání studijních proděkanů MFF UK a PřF UK doc. P. Kolmana a doc. P. Folka. MFF 
UK dává přednost akreditaci v rámci UK, kdežto PřF UK je pro akreditaci s VŠCHT. Na 
dotaz po správném postupu provedení zatím nepřišla z RUK odpověď.  

 
e) Děkan MFF UK zatím nedostal od předsedkyně Akreditační komise odpověď na žádost, 

aby prof. J. Flusser mohl být garantem doktorského oboru 4I5.  
 

f) Studenti MFF UK byli obesláni informací o výzkumu prováděném berlínskou společností 
Trendence (Graduate Barometer Europe), viz bod 2. d) i) zápisu ze schůze KD konané 
17. 12. 2014.  

 
g) Novela směrnice o doktorském studiu, návrh dodatku ke smlouvám s ústavy AV ČR. 

i) Schůze s ředitelem ÚTIA AV ČR prof. J. Flusserem se uskutečnila 22. 1. 2015, 
děkan o ní poslal kolegiu zprávu. Hlavním bodem sporu je sloučení funkcí garanta 
a předsedy RDSO.  

ii) Kolegium diskutovalo o znění smlouvy mezi MFF UK a ústavy AV ČR, vztahující se 
ke společné výchově doktorandů. Dosavadní smlouva obsahuje anachronismy, a 
proto děkan pokládá za žádoucí uzavřít novou. Uvést text smlouvy do souladu se 
směrnicí o doktorském studiu je úkol prod. P. Kolmana.   

 
h) Změny v nastavení práv garantů a vedoucích pracovišť v SIS: podnět vzešel od doc. P. 

Kaplického, dr. P. Zakouřil je provedl, mělo by znamenat zlepšení.    
 

i) Prod. P. Kolman se brzy obrátí na sekční proděkany s žádostí, aby navrhli pracovníky pro 
zabezpečení přijímacího řízení (dozory apod.).  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prik01.htm
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j) KD vzalo na vědomí dopis od pror. J. Škrhy týkající se plánované mise rektorů českých 
univerzit do Malajsie v květnu t. r.  

 
k) Harmonogram akademického roku: prod. P. Kolman uvedl, že drtivá většina absolventů 

bakalářského studia fakulty pokračuje v magisterském navazujícím studiu, a proto 
nevyužívá podzimní či zimní termín pro státní bakalářské zkoušky. Dal v úvahu, zda tento 
termín nezrušit. Přítomní sekční proděkani požádali o statistiku, kolik studentů termín 
využilo. Rozhodnou se na základě znalosti čísel a hlavně podle stanoviska garanta 
programu. 
 

l) Role v SIS: na základě stanoviska přítomných sekčních proděkanů kolegium schválilo 
sloučení dosavadních rolí tak, aby externí učitel mohl zapsat výsledek zkoušky stejně 
jako interní učitel. Zadávání závěrečných studentských prací zůstane rolí interního 
učitele. V případě vyučujících studentů (prod. P. Kolman poslal seznam, z něhož je 
patrné, že tito vyučující role učitele v SIS prakticky nevyužívají) si prod. M. Rokyta 
vyhradil právo projednat v sekci M otázku, zda má vyučující student dostat právo 
zapisovat do SIS výsledek zkoušky nebo zápočtu, případně zda oddělit právo zapisovat 
zkoušku od udělování a zapsání zápočtu. Prod. V. Baumruk uvedl, že ve fyzikální sekci 
doktorandi neučí, a tudíž ani nezkoušejí studenty. KD se k tomu vrátí jindy.  

 
m) Žádost pror. J. Royta o stanovisko ke složení komisí pro obhajobu disertační práce, 

konkrétně ke jmenování oponentů a k jejich členství v příslušné zkušební komisi (T. 6. 2. 
2015): z pověření děkana napsal odpověď prod. P. Kolman. Stanovisko vedení fakulty 
zní v tom smyslu, že oponenti by měli být členy komise pro obhajobu doktorské disertace.   

 
Děkan 
n) KD vzalo na vědomí informaci o tom, že dne 3. 2. 2015 navštívili MFF UK 

reprezentovanou děkanem, tajemníkem a prod. M. Rokytou představitelé ČSOB. Jednali 
o možných formách spolupráce. Ta bude zřejmě směřovat do matematické a do 
informatické sekce, děkan proto požádal příslušné sekční proděkany, aby mu navrhli 
kontaktní osobu. 
Stalo se po KD: Za matematickou sekci budou kontaktními osobami doc. M. Kulich a doc. 
M. Kopa.  
 

o) Prod. M. Rokyta poslal informaci o výsledcích tzv. Putnam competition. Z celkového 
počtu 291 studentů, kteří se soutěže v Evropě zúčastnili, byl z MFF UK nejúspěšnější 
student M. Olšák, který obsadil 3. až 4. místo. Více o soutěži zde:  

http://putnam.ho.ua/putnam.html,  
        výsledková listina je zde:  

http://putnam.ho.ua/2014/winners.pdf. 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium schválilo následující rozpočtovou úpravu: 
 

Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámky 

RUK 902-01/PROVOZ -1 123 790 neinvestice snížení příspěvku 2014 – kofin. VaVpI 

 
b) KD projednalo a schválilo návrh Směrnice tajemníka č.1/2015, o poskytování příspěvku 

na stravování zaměstnanců. 
Stalo se po KD: Směrnice tajemníka č. 1/2015 byla vydána, platí od 1. 3. 2015, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1501.htm 
 
c) Mezi MFF UK a FSV UK probíhá finanční vyrovnání za výuku za zimní semestr ak. roku 

2014/2015. Konečná částka po potvrzení obou fakult bude ze strany MFF UK 
vyfakturována a zaúčtována ve prospěch matematické sekce (suma cca 670 tis. Kč). 

http://putnam.ho.ua/putnam.html
http://putnam.ho.ua/2014/winners.pdf
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1501.htm
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d) V souladu s pravidly hospodaření s majetkem UK nabídla 1. LF UK ojetý automobil Ford 

Transit, rok výroby 1992. MFF UK nabídku nevyužila. 
 

e) Společnost ABC Catering, s.r.o., provozující bufet v budově Ke Karlovu 3, uhradila 
fakultě dlužné splátky (nájemné a služby) v plné výši. 

 
f) Jednorázový pronájem na tři dny (pátek až neděle) prostor v Troji filmařské společnosti 

Film Makers: schválilo KD dne 19. 11. 2014, natáčení skončilo, společnosti byla zaslána 
faktura za pronájem poskytnutých prostor. 
Stalo se po KD: Filmování vyvolalo organizační nedorozumění; na stížnost Davida 
Kofroně zaslanou cestou AS MFF UK odpověděl, opět prostřednictvím AS MFF UK, 
tajemník fakulty.  

 
g) RUK plánuje opravy sportovišť ve svých vlastních rekreačních zařízeních, tedy i na 

Albeři. Zatím není znám konkrétní rozsah ani časový harmonogram. Lze tedy 
předpokládat, že letošní zápisy studentů na Albeři v 1. dekádě září proběhnou 
standardně, bez narušení obvyklého plánovaného programu. 

 
h) Natáčení přednášek: v souladu s bodem 3. c) zápisu z kolegia děkana ze dne 21. 1. 2015 

budou v letním semestru ak. roku 2014/2015 natočeny dvě přednášky. Kontaktního 
pracovníka navrhne prod. V. Baumruk. 
Stalo se po KD: Tajemník fakulty projednal dne 11. 2. 2015 s doc. Z. Lustigovou a Mgr. T. 
Drbohlavem organizační a technické záležitosti spojené s natáčením přednášek v letním 
semestru. Novou kontaktní osobou místo doc. Z. Lustigové bude RNDr. M. Kekule, Ph.D. 

 
i) Vedoucí KTV jednal s tajemníkem fakulty o finančním příspěvku od MFF UK na 

propagaci fakulty při sportovních akcích (150 tis. Kč.). Tajemník požádal o písemnou 
zprávu, jak byl využit příspěvek v loňském roce. Prod. M. Vlach doporučil, aby KTV 
napsala články o uskutečněných akcích na portál Matfyz.cz.   

 
j) Žádosti o pronájmy/zapůjčení prostor 

i)      KD schválilo bezplatné zapůjčení Strouhalovy posluchárny v budově Ke Karlovu 5 
pro slavnostní předávání tzv. bludných balvanů. 

ii)      KD schválilo bezplatné zapůjčení posluchárny S8 pro zkoušky hudebního uskupení 
Sebranka, rezervace místnosti platí ve stejném rozsahu jako minulý semestr.  

iii)      Iveta Karpišová, studentka MFF UK a současně vedoucí studentského komorního 
orchestru, požádala o zapůjčení vhodného prostoru na zkoušky souboru. KD 
doporučilo prostor tzv. „respiria“ v karlínské budově, konkrétně projedná prod. M. 
Rokyta.  

iv)      Občanské sdružení Velký vůz požádalo o zapůjčení poslucháren v Troji (T1, T2, 
T7, T8 a T9) v termínu 18. až 19. 4. 2015 na akci „Noční šifrovací hra Matrix“. Akce 
je pořádána pro studenty, ve spolupráci s OVVP. 

v)      KD souhlasilo, po doporučení prod. M. Vlacha, vyhovět studentu A. Domincovi a 
zapůjčit zdarma jednu posluchárnu na školení zájemců o grafickou školu programu 
Blender (publikováno v časopise ABC). Viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-dominec/blender-abc.pdf 
 

Děkan 
a) Principy rozdělování prostředků na Univerzitě Karlově v roce 2016 a dalších – žádost JM 

o podněty z fakult UK, T: 9. 2. 2015.  
Stalo se po KD: Náměty vedení MFF UK formuloval, ve smyslu diskuse se členy kolegia, 
děkan fakulty. Byly zaslány v předepsaném termínu.  

  
b) Odhad dopadu principů na rozpočet fakulty v roce 2015 – po návštěvě u JM zaslal děkan 

kolegiu e-mailem. 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-04-dominec/blender-abc.pdf
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c) Připomínky ze strany MFF UK k fungování WebMaileru a program VERSO/MIS, který 
jako možné řešení předvede firma BBM: termín prezentace je předběžně dohodnutý na 
19. 2. 2015 dopoledne. Účast celého kolegia děkana vítána, přítomnost sekčních 
proděkanů silně doporučená. Shrnutí dosavadních kroků v jednání mezi MFF UK a 
firmou BBM včetně připomínek fakulty a reakce firmy na ně dostalo kolegium e-mailem 
k dispozici.   
Stalo se po KD: Prezentace je smluvena na čtvrtek 19. 2. 2015, 10:30 hodin, do 
děkanovy pracovny na Karlově. Zúčastní se jí také ředitelka ÚFAL, protože značná část 
připomínek vyšla právě z tohoto pracoviště.  

 
d) Zapůjčování klavíru v refektáři na MS pro pořádání soukromých koncertů: kolegium 

stanovilo pravidlo, že soukromé subjekty mohou uspořádat vlastní koncert nejvýše 
jednou ročně, za plnou nájemní cenu; v případě adoptérů struny nástroje platí totéž, ale 
za sníženou cenu pronájmu.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Dne 2. 2. 2015 proběhlo na RUK informační setkání o statutu a plánovaných akcích první 

prioritní osy OP VVV, kterého se za MFF UK zúčastnili prod. L. Skrbek a doc. P. 
Svoboda. Podstatnou informací je, že tyto tzv. tvrdé projekty budou podávány za 
jednotlivé fakulty. Celkem bylo na RUK shromážděno přes 360 anotací, z toho 81 do 
1. prioritní osy; odhadovaná zatím požadovaná částka na investiční aktivity činí na UK 
celkem 3,8 miliardy. Dne 10. 2. 2015 proběhne podobné setkání zaměřené na 2. a 
3. prioritní osu (prod. L. Skrbek bude v zahraničí, zúčastní se ho místo něj doc. P. 
Svoboda), kde odhadovaná požadovaná částka na neinvestiční aktivity je 4,1 miliardy. 
Zde bude strategie RUK jiná - bude se zřejmě podávat projekt za celou UK. Tajemník 
pošle kolegiu všechny anotace MFF UK na „měkké“ projekty.  

 
b) Z vyžádaného přehledu o spotřebě energie MFF UK a z porovnání let 2012 až 2014 

(podrobný přehled spotřeby a cen ve všech objektech MFF UK dodal P. Thér) je jasně 
patrný ekonomický přínos soustavy vrtů a tepelných čerpadel na Karlově. Přesný 
výpočet, vzhledem ke komplexnosti účtování a průběžným změnám cen energií, nelze 
provést, ale z přehledu vyplývá úspora odhadem 1 mil. Kč ve spotřebě plynu a zhruba 
1 mil. Kč ve spotřebě vody ročně (mírný nárůst spotřeby elektrické energie o asi 
200 MWh na Karlově se neprojevil díky vysoutěžené nižší ceně). Děkan požádal prod. L. 
Skrbka o podrobné přehledy vypracované energetikem fakulty P. Thérem. Stalo se. 

 
c) Schůzka k ekonomické stránce projektů VaVpI a dalších rozvojových projektů, např. 

pavilonu M a I v Troji, v rámci zadávání veřejných zakázek se uskutečnila dne 3. 2. 2015 
v malostranské budově, zúčastnili se jí zástupci vedení MFF UK a další zainteresovaní 
pracovníci. Bylo doporučeno, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, vypsat 
soutěž na komplexní administraci zadávání výběrových řízení s horizontem na příští dva 
roky. 
Prod. M. Vlach zmínil otázku výběrového řízení na právní služby a organizaci výběrového 
řízení pro rekonstrukci rotundy sv. Václava. Tajemník fakulty bude mít dne 5. 2. 2015 
konzultaci s právničkou o zorganizování výběrového řízení pro VaVpI, z porady možná 
vyplyne, zda dělat toto výběrové řízení paralelně i pro rotundu, nebo ne. Prod. M. Vlach 
v této souvislosti seznámil kolegium s problémy, které řeší (např. hledá zdroj financí na 
přípravu projektu pro výběrové řízení – odhadem 60 tis. Kč).  

 
d) V souvislosti s bodem sub c) je zřejmé, že pro správu budov bude obtížné zajistit 

realizaci plánovaných stavebních akcí a požadovaných stavebních úprav podle 
harmonogramu navrhovaného jednotlivými pracovišti, a to kvůli lhůtám předepsaným pro 
soutěže VŘ. 
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e) V rámci fyzikální sekce proběhla diskuse o vytvoření nových laboratorních prostor v Troji. 
Výsledkem je nalezení vhodných místností pro KFKL, KFPP a FÚUK v budově tzv. 
těžkých laboratoří. Celé akce a stěhování místností se zúčastní ještě další pracoviště. 
Tajemník fakulty ve spolupráci s prod. L. Skrbkem připravuje dislokační výměr, který 
bude odrážet změny ve využívání prostor včetně nově vytvořených pracoven pro 
doktorandy v Karlíně, a který vstoupí v platnost v letním semestru. Návrh dislokace 
předloží tajemník fakulty.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Pracovní poměry na dobu určitou nad rámec ZP (navazuje na bod 5. a) zápisu ze schůze 
KD konané 21. 1. 2015): děkan a sekční proděkani se znovu sejdou se zástupci fakultní 
odborové organizace, aby je seznámili s reálnou situací v zaměstnávání akademiků – 
penzistů na MFF UK.  

 
b) Příprava reakreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ve 

fyzikální sekci: KD vzalo na vědomí kroky prod. V. Baumruka související s akreditací 
samostatných oborů Geofyzika a Meteorologie.  

 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
 
a) Propagace projektu Záchrana rotundy sv. Václava. Mediálně úspěšné, např.: 

http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-nekolik-
staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html 
 

b) Cena Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2014: zdůvodněné návrhy lze poslat 
rektorovi UK do 28. 2. 2015.  
Stalo se po KD: písemný návrh na ocenění hry Československo 39-89 připravuje 
informatická sekce (Mgr. C. Brom). 
 

c) Matfyzácký ples: prod. M. Vlach bude urgovat pořádající spolek Matfyzák o informace 
stran příprav.  
Stalo se po KD: Vstupenky pro VIP hosty předal, v počtu dle smlouvy s MFF UK, náčelník 
spolku na sekretariát děkana. Děkan a prod. M. Vlach připravují seznam VIP hostů. 

 
d) Setkání u kulatého stolu věnované výročí Alana Turinga: je hotová pozvánka na 10. 2. 

2015.  
Stalo se po KD: Setkání neslo název Tři obrazy Alana Turinga, za MFF UK na něm 
vystoupili doc. A. Kučera a doc. J. Tůma, dále prof. P. Pudlák. Více na: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-02-kulatystul/ 
 

e) Jedna noc s informatikou a matematikou, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jnim/ 

  
f) Ostravský Science park má zájem o spolupráci s MFF UK, osobní jednání v Ostravě 

podnikne prod. M. Vlach.  
 

g) KD vzalo na vědomí dopis předsedy správní rady Česká hlava Projekt ú.z., jak byl 
prostřednictvím ředitele CPPT postoupen prod. M. Vlachovi (projekt Konektor II). Na MFF 
UK nebude využit.  

 
h) Prod. M. Vlach seznámil kolegium s návrhem řešení informačních tabulí v budovách 

fakulty. Návrh koncepce řešení informačního systému MFF UK obsahuje tři etapy (I. 
etapa – budova Ke Karlovu 3, do března 2015; II. etapa – budova Ke Karlovu 5, do září 

http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-nekolik-staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html
http://www.novinky.cz/domaci/358764-rotunda-svateho-vaclava-byla-ztracena-nekolik-staleti-ted-ji-chteji-zpristupnit-verejnosti.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-02-kulatystul/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jnim/


Kolegium děkana MFF 4. února 2015 
 
 
 
 

7 

 

2015, III. etapa – další budovy MFF UK, v průběhu roku 2016). Před rozhodnutím, které 
kolegium odložilo, navštíví děkan a prod. M. Vlach instituci, kde informační tabule fungují.   

 
i) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014: prod. M. Vlach seznámil kolegium s návrhem na 

změnu ve vnějším pojetí dokumentu, ukázku poslal e-mailem a požádal o připomínky.   
 

j) Žebříček HN – obor informatika:  
http://archiv.ihned.cz/c1-63417690-informatika-se-nejlepe-vyucuje-na-cvut 

                     MFF UK tentokrát obsadila druhé místo. 
 

k) Rozpočet OVVP na rok 2015: vedoucí OVVP přednesla prod. M. Vlachovi své finanční 
nároky.  

 
l) Kniha Rande s Fyzikou: text smlouvy s ČT je schválený, blíží se podpis smlouvy. 

 
m) Není vyloučena podpora ČEZ, a.s., propagačním akcím fakulty jako je např. Jeden den 

s fyzikou.  
Stalo se po KD: Firma ČEZ podpořila Jeden den s fyzikou.  
 

n) Fakultní twitter zaznamenal více než 350 followerů.  
 

o) Exaktní úterky na informatice: prod. M. Vlach tuto akci, po dohodě s dr. M. Pergelem, 
zrušil, protože nebyla efektivní (nízká návštěvnost, náklady na ni činily zhruba 15 tis. Kč). 

 
p) Fakultní Cena za reprezentaci a propagaci: jeden návrh patrně vzejde z matematické 

sekce a jeden ze sekce informatické. 
 

q)  Blog děkanů na stránkách iForum. 
 

r) Setkání zástupců se zaměřením na propagaci na sociálních sítích na RUK.  
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Výročního semináře Centra vizuální historie Malach dne 30. 1. 2015 se v děkanově 
zastoupení zúčastnil prod. J. Trlifaj. Více na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-malach/ 
 

b) Návrh změn v Organizačním řádu MFF UK: prod. M. Rokyta seznámil kolegium 
s průběhem e-mailové diskuse, kterou vedl s  legislativní komisí AS MFF UK, během 
uplynulého víkendu především s Mgr. M. Vyšinkou. Věc je předložena senátu na jeho 
jednání 4. 2. 2015.  

 
c) Návrh ADZ pro rok 2015: děkan seznámil kolegium děkana s připomínkami, které dostal 

od člena AS MFF UK Mgr. C. Broma.   
 

 
Zasedání skončilo v 13:56 hodin. 
 
 
Zapsala:  
T. Pávková 

http://archiv.ihned.cz/c1-63417690-informatika-se-nejlepe-vyucuje-na-cvut
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-01-malach/

