Zápis ze zasedání fakultní propagační komise ze dne 26. 2. 2016
Schůzi svolala emailem N. Žaludová z pověření proděkana pro PRopagaci.
Předsedající: M. Cieslar.
Zapisovatel: N. Žaludová.
Místo konání: zasedací místnost v suterénu, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity
Karlovy, Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16.
Datum a čas: 26. 2.2016, 13:15 hod.
Přítomni: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc., RNDr. Martin Vlach (j.h.), Ph.D., RNDr.
Karolína Houžvičková Šolcová (j.h.), PhDr. Alena Havlíčková (j.h.), Mgr. Luboš Veverka
(j.h.), Mgr. Cyril Brom, Ph.D., RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.,
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D., Mgr. Věra Koudelková, Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.,
Mgr. Vladan Majerech, Dr., Mgr. Martin Mareš, Ph.D., doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.,
RNDr. Martin Pergel, Ph.D., PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Svoboda,
CSc., prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D., doc. RNDr. Jan Wild, CSc., Mgr. Michal Žák, Ph.D.,
Mgr. Tereza Bártlová, Mgr. Jakub Gemrot, Mgr. Jan Musílek, RNDr. Naďa Žaludová (j.h.).
Omluveni: doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D., RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., prof.
RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D., Mgr. Peter Korcsok,
RNDr. Vít Musil.
Program schůze:
1) Informace o novinkách v propagaci fakulty v roce 2015, výhled do roku 2016 (prod. M.
Vlach),
2) Cena děkana za prezentaci a propagaci za rok 2015 – doporučení komise (prod. M. Vlach),
3) Albeřská anketa za rok 2015 (dr. K. Šolcova Houžvicková),
4) Efektivita akci/seminářů – model efektivity (dr. M. Mareš),
5) Změny ve financování propagace od r. 2016 (důsledek auditu a kontroly MŠMT) +
projekty OPVVV,
6) Hromadná korespondence (dále jen HK – efektivita hromadného zasílání poštou),
7) Změny termínu konání akci JDF a JDI, resp. JNIM, a dalších propagačních akcí
(v důsledku nových akci z RUK),
8) Nominace na "inspirativního pracovníka MFF UK pod 30 let" do časopisu Forbes,
9) Různé.
1) M. Vlach představil partnery fakulty (v rámci tzv. Partnerského programu) získané v roce
2015: Redhat, Barclays, ČSOB, Crytur, a zmínil, že firemní partnerský program se stále
vyvíjí.
Připomněl propagaci Matfyzu u široké veřejnosti v roce 2015: premiéra filmu o Alanu
Turingovi – The Imitation Game; účast dr. Švandy a dr. Žáka v pořadu Karla Šípa
Všechnoparty; další akce (100 let Einsteina, Expo Science Amavet 2016 atp.).
K propagaci fakulty dále přispívá portál matfyz.cz (návštěvnost 400 lidí/den), spolek
absolventů Matfyz Alumni (350 členů), e-shop fakulty Matfyzpress (byla zprovozněna
možnost platby platební kartou, spolupráce se spolkem Matfyzák). V květnu roku 2015 byla
představena úspěšná kniha Rande s Fyzikou ve spolupráci s Edicí ČT, byl uveden v život také
projekt fakultních škol (cca 25 škol). Dále byl zmíněn úspěšný DOD, který v roce 2015
navštívilo 650 lidí (cca o 100 více než v předchozím roce)

V roce 2016 (14. 3.) se chystá křest vína „πnot noir“, které vzniklo ve spolupráci s firmou
Znovín Znojmo, a.s., a Preciosa GS, a.s. Byl zmíněn mediálně úspěšný projekt
Svatováclavská rotundy na Malé straně (vybráno 1 700 000,-), která bude 12. 10. 2016
otevřena veřejnosti.
Bude se měnit název univerzity z „Univerzita Karlova v Praze“ na „Univerzita
Karlova“. Bude předložen nový grafický manuál fakulty.
Fakulta také získala projekt na redakční systém webu mff.cuni.cz ve výši 1 MKč,
který, pokud se osvědčí, se může nabídnout i jiným fakultám.
M. Vlach ukázal na grafu, že i když počet úspěšných maturantů klesá o cca 30% za
poslední čtyři roky), tak počet přihlášených bakalářů na MFF UK od roku 2012 roste. M.
Cieslar doplnil, že počet úspěšných absolventů bakalářského studia MFF UK na fyzice a
matematice je téměř konstantní, u informatiky se objevil v roce 2014 jistý pokles.
2) M. Vlach představil kandidáty na cenu děkana:
1) Československo 38-89: Atentát - výuková simulace o soudobých dějinách (6 hlasů),
2) prof. J. Podolsky + prof. P. Cejnar (5 hlasů),
3) dr. C. Brom + Mgr. J. Gemrot (3 hlasy),
4) prof. J. Valenta (2 hlasy),
5) Mgr. V. Koudelková – Fyzika všemi smysly (2 hlasy).
Návrh:
J. Dolejší navrhl, aby ocenění děkanem získaly všechny výše uvedené aktivity, ale jako
výherce se doporučuje 1).
14 pro/0 proti/1 se zdržel hlasování.
Usnesení: Návrh byl přijat.
3) K. Šolcová seznámila s výsledky tzv. Albeřské ankety – jak vnímají budoucí studenti
propagační akce na MFF UK, důvody ke studiu, kde získávají zdroje informací, co očekávají
od studia, jaké mají uplatnění po studiu. Na závěr L. Veverka připomněl existenci 3 webů –
www.studuj-matfyz.cz, www.mff.cuni.cz a www.matfyz.cz. M. Mareš doplnil, že by bylo
dobré, aby tyto 3 weby byly propojené. M. Vlach a L. Veverka upozornili, že se na tomto
propojení již pracuje.
4) M. Mareš představil výsledky modelu pro vyhodnocování efektivity propagačních akcí s
cílem identifikovat akce, které generují největší počty budoucích studentů. Výsledky budou
průběžně doplňovány a zpřesňovány. Po následné volné diskuzi M. Cieslar závěrem uvedl, že
tato analýza by se měla v budoucnu stát podkladem pro zefektivnění celkové koncepce
propagačních akcí.
5) M. Vlach informoval o auditu a kontrole MŠMT, týkající se prostředků vynaložených na
propagační akce. Jako důsledek vyplynula nutnost modifikace řízení toku financí a rozdělení
financí na několik podúčtů.
6) K. Kolář zmínil, že informace o hromadné korespondenci (HK) jsou k dispozici na
https://ovvp.mff.cuni.cz/wiki/. M. Vlach doplnil, že HK se hradí kromě poštovného (hradí se z
rozpočtu tajemníka) z provozního rozpočtu OVVP – zahrnuje tisk a balné, a také ze
stipendijního fondu. Celková suma je odhadem 700 000 Kč/rok. Cílem následující diskuse
bylo hledání zefektivnění těchto nákladů.
7) M. Vlach představil návrh na možnost spojení informačních dnů (JDI, JDF a JDM) do
jedné akce. Po širší diskuzi týkající se rozboru propagačních akcí pro středoškolské studenty

pořádané všemi organizacemi v těchto termínech bylo rozhodnuto o konání informačních dnů
ve dvou termínech s odstupem minimálně jeden týden, a že tento návrh je ponechán k dalšímu
projednání sekčním proděkanům.
8) M. Vlach vyzval účastníky schůze, aby navrhli kandidáta na "inspirativního pracovníka
MFF UK pod 30 let" do časopisu Forbes. Nominace by měla proběhnout během půl roku.
Měla by se připravit kampaň nominovaného – články a rozhovory atp.
9) Znovu bylo otevřeno téma HK. Byly prodiskutovány možnosti zrušení některých HK
případně možnost sloučení některých propagačních letáků a intenzivnějšího využití sociálních
sítí. Předpokládá se, že by se náklady HK měly i při zachovávání stavu snížit o cca 3-5%.
M. Mareš navrhl, zda by se nedaly zveřejnit videozáznamy z přednášek, které by se
napříč fakultou nahrávaly. Prod. M. Vlach zmínil, že fakulta již tuto aktivitu má, a to v rámci
studijní agendy, kdy dochází k nahrávání několika vybraných kurzů, tyto kurzy jsou pak
přístupná přes přihlášení přes SIS. Z diskuze vyplynuly dva základní problémy tohoto
zveřejnění. Prvním je nedostatek prostředků na nahrávání většího počtu přednášek a také
vedení takovéhoto serveru. Druhým problémem je komplikované právní ošetření takovéhoto
zveřejnění a praktická nemožnost ověření všech autorských práv k objektům vyskytujícím se
v přednáškách.
Konec schůze v 17.00 hod.

