
AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 

MATEMATICKO – FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

PRO ROK 2009 
 
 
 
Aktualizace Dlouhodobého záměru vychází z priorit Dlouhodobého záměru MFF UK přijatého  
v r. 2003 a Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti pro oblast vysokých škol přijatého MŠMT v r. 2005.  
 
 
1. Vědecká a tvůrčí činnost 

•  Motivovat pracovníky k podávání dalších projektů do 7. rámcového programu. 
•  Aktivně se zúčastnit přípravy reformy financování vědecké činnosti. 
•  Aktivně spolupracovat na dalším vývoji pravidel pro hodnocení výstupů vědecké činnosti. 
•  Hledat cesty pro optimalizaci hodnocení fakultní vědecké a tvůrčí činnosti v rámci nových 

pravidel.  
 
 
2. Akademické kvalifikace, personální politika 

•  Zahájit diskusi o zřízení kategorie „postdoc“ – statut, financování, délka, okruh žadatelů. 
•  Stimulovat vědecké a pedagogické pracovníky k získávání titulu DSc. 

 
 
3. Studijní záležitosti 

•  Provést rozbor výsledků absolventů bakalářských studijních programů na jiných fakultách  
v magisterském studiu na MFF a navrhnout odpovídající kroky. 

•  V souladu s Dlouhodobým záměrem UK i nadále vytvářet podmínky pro rozvoj celoživotního 
vzdělávání, zejména pro kvalifikační certifikované kurzy pro absolventy a pro Univerzitu třetího 
věku.  

•  Vyhodnotit studijní výsledky studentů, přijatých bez přijímacích zkoušek, a v případě potřeby 
navrhnout opatření pro jejich zlepšení formou dalších doplňujících kurzů, zavedením studijních 
plánů umožňujících rozložení studia apod. 

•  Zajistit prodloužení doběhové akreditace pro učitelské obory, zajišťované ve spolupráci s dalšími 
fakultami. 

•  Prostřednictvím Ceny děkana za nejlepší učebnici stimulovat vydávání kvalitních skript  
a učebních textů. 

•  Stimulovat studenty k účasti v soutěži o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci. 
•  Uvážit zavedení pravidelné výuky pro studenty kombinovaného studia. 
•  Uvážit kroky ke zvýšení počtu zahraničních studentů studujících v anglickém jazyce. 

 
 
4. Sociální zabezpečení studentů a zaměstnanců, mzdová politika 

•  Ve spolupráci s AS MFF analyzovat stávající pravidla pro vyplácení stipendií za vynikající studijní 
výsledky a navrhnout korekce tohoto systému.  

•  Průběžně sledovat příjmy a čerpání sociálního fondu a v případě přebytku upravit výši příspěvku 
k důchodovému nebo životnímu pojištění. 

•  Stimulovat pracoviště a řešitele grantů a projektů k rovnoměrnému čerpání mzdových prostředků 
během roku. 

 
 
5. Rozvojové a investiční akce 

•  Realizovat přidělené projekty rozvojových programů na rok 2009 a připravit projekty na rok 2010. 
•  Zahájit faktickou rekonstrukci pláště katedrového objektu v Troji. 
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•  Usilovat o schválení dodatku investičního záměru na chlazení katedrového objektu v Troji. 
•  Dokončit úpravy vnitřních dvorků Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 5 a Sokolovská 83. 
•  Provést úpravy suterénu a přízemí v budově Ke Karlovu 3. 
•  Dokončit rekonstrukci budovy Ke Karlovu 5. 
•  Spolu s 1. lékařskou fakultou UK a s Přírodovědeckou fakultou UK pokračovat v přípravě 

výstavby Biocentra a Centra globálních změn v areálu Albertov. 
•  Zahájit vnitrofakultní diskusi o využití pozemků v areálu Karlov a Albertov.  
•  Připravit studii úpravy fakultních pozemků v lokalitě Karlov, která by zlepšila jejich vzhled.   

 
 
6. Organizace a infrastruktura 

•  Vypracovat pravidla pro rozdělování hospodářského výsledku mezi jednotlivé fondy. 
•  Rozšiřovat elektronické zabezpečení objektů fakulty. 
•  Navrhnout systém odděleného účtování specifického výzkumu, který by minimálně zatěžoval 

pracoviště další administrativou. 
 
 
7. Zahraniční styky a mobilita 

•  Usilovat o zvyšování počtu hostujících profesorů, k jejich financování využívat Fond mobility UK  
a projekty FRVŠ. 

•  Podporovat mobilitu studentů a mladých pracovníků v rámci evropských programů, a to oběma 
směry. 

•  Stimulovat pracovníky a pracoviště k zapojování do velkých evropských společných programů  
a experimentů.  

 
 
8. Vnější vztahy 

•  Pokračovat ve stávajících akcích pro veřejnost. 
•  Zapojovat se do popularizačních akcí pořádaných jinými subjekty. 
•  Zintenzivnit kontakty s průmyslovými firmami. 
•  Pokračovat v  inovaci a aktualizaci obsahu www stránek fakulty. 
•  Zahájit přípravy pro konstituování spolku absolventů fakulty, najít vhodnou formu a definovat jeho 

aktivity. 
 
 
 
V Praze dne 12. prosince 2008 
 

Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.  
děkan MFF UK 

 
 
 
Schválil AS MFF dne 17. prosince 2008. 


