
 

 

Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 6. září 2012 na Albeři 
(akademický rok 2012/2013) 

 
Přítomni: V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta 
Omluveni: J. Trlifaj, Z. Němeček 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. KD vzalo na vědomí informaci děkana o přípravě na ustavení nové vědecké rady MFF pro 

období let 2012-2016. Návrh zahrnující seznam navržených členů a jejich odborné 
charakteristiky bude předložen ke schválení AS MFF, děkan jej bude na zasedání senátu 
komentovat. První jednání VR MFF je plánované na 3. 10. 2012, za předpokladu, že AS MFF 
dne 2. 10. 2012 navržené složení schválí.  
Tradiční Jarníkovskou přednášku pronese prof. RNDr. J. Krajíček, DrSc. na téma The P versus 
NP problem: Is finding proofs harder than verifying them? 

 
2. KD schválilo návrh, aby Mgr. Jan Šťovíček, Ph.D., z KA obdržel mimořádnou odměnu jako 

výraz uznání za nedávný vědecký úspěch: získal cenu The International Conferences on 
Representations of Algebras (ICRA) Award 2012. Cena nebyla finančně dotována. Zdrojem 
odměny bude z poloviny matematický PRVOUK, z poloviny fond děkana. Předání odměny se 
uskuteční během přijetí děkanem fakulty 11. 9. t.r. Zúčastní se proděkani J. Trlifaj a M. Rokyta. 

 
3. KD schválilo děkanem navržený program Podzimního setkání zaměstnanců MFF spojeného 

s inaugurací nového děkana sezvaného na pátek 14. září 2012 od 14:00 hodin. Děkan této 
příležitosti využije také k vyhlášení výsledku „papírové“ studentské ankety a ocenění nejlépe 
hodnocených pedagogů.  

 
4. Dne 6. 9. t.r. odpoledne se koná tisková konference k řešení projektu Sociální sítě. Na řešení 

projektu se vedle MFF podílelo více institucí, ale hlavním koordinátorem je prof. P. Vojtáš z KSI. 
Konferenci bude moderovat prof. J. Pokorný z téže katedry.  

 
5. Prod. P. Kolman informoval o připravované webové stránce pro uchazeče o studium informatiky 

na MFF v anglickém jazyce. Členům vedení poskytl ukázku, jak by stránka mohla vypadat, 
současně jim pošle odkaz na tuto stránku. Reakce by uvítal do pondělí 10. 9. t.r., nejpozději do 
týdne.  
KD prodiskutovalo některé kroky, které by vedly k získání zahraničních studentů – samoplátců 
pro studium na MFF v anglickém jazyce.  
  

6. Tajemník informoval, že            požádal dne 8. srpna 2012 o podání informace týkající se platů 
a odměn vybraných funkcionářů fakulty a dále o poskytnutí některých dokumentů souvisejících 
s činností fakulty. Učinil tak s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb. Děkan MFF prof. Z. 
Němeček vydal v této věci dne 22. srpna 2012 rozhodnutí, proti němuž se žadatel odvolal. KD 
souhlasilo s tím, aby odvolání               bylo jako odvolacímu orgánu postoupeno rektorovi UK.  

 
7. KD vzalo na vědomí sdělení tajemníka, že probíhá zkouška na změnu mzdového systému MFF 

– fakulta přejde pod systém Univerzity Karlovy. Bude-li test úspěšný, proběhne výplata mezd za 
měsíc srpen již pod novým systémem. V opačném případě se změna uskuteční o měsíc 
později. 

 
8. Tajemník předal děkanovi náměty dr. M. Vlacha, úspěšného organizátora FilmFest 2012, na 

možné propagační aktivity. 
 

9. KD vzalo na vědomí informaci děkana o záměru rozšířit v dohledné době kolegium děkana 
o proděkana pro propagaci. O obsazení této funkce zatím není rozhodnuto. 

 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



 
Zápis ze 2. schůze kolegia děkana konané dne 12. září 2012  

(akademický rok 2012/2013) 
 
 

Přítomni: 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj 
přizvány: D. Lanková (k bodu 3.g),  A. Havlíčková (k bodu 6.). 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. Věda a zahraniční styky 
 

a) Nečasovo centrum pro matematické modelování: členové KD se seznámili s návrhem 
smlouvy o zřízení a provozování tohoto společného vědeckého pracoviště, jak jej před 
časem předložil prof. J. Málek. Dále vzali na vědomí informaci o historii návrhu a o jeho 
hlavním cíli, totiž pokračovat v úspěšné vědecké činnosti pod „značkou kvality“, jakou 
Nečasovo centrum jakožto výzkumné centrum LC v uplynulém období získalo. Děkan se 
obecně vyjádřil ve prospěch zřízení virtuálního vědeckého centra a jako příklad velmi 
dobře fungujícího společného pracoviště uvedl centrum DIMATIA. Prod. M. Rokyta návrh 
rovněž podpořil; upozornil, že kopie návrhu, kterou kolegium na zasedání dostalo, je 
v některých bodech překonaná. Děkan požádal proděkany M. Rokytu a J. Trlifaje, aby 
společně s tajemníkem fakulty a prof. J. Málkem návrh podrobně prodiskutovali a 
dopracovali jej do podoby vyhovující jak smyslu návrhu, tak právním předpisům.  

 
b) Doplňovací volby externího člena do Rady ÚI na 2012-2017: výzvu ředitele ÚI, aby MFF 

nominovala kandidáta, předal děkan prod. O. Čepkovi. Prod. O. Čepek předloží návrh na 
vhodného adepta z informatické sekce (případně i z matematické sekce) na schůzi KD 
19. 9. t.r.   

 
c) Návrh na jmenování členů vědecké rady MFF UK: děkan předložil Akademickému senátu 

MFF ke schválení složení nové VR, včetně charakteristiky jednotlivých osobností a 
informace o původu všech 26 nominací. Děkan dal souhlas ke zveřejnění návrhu na 
stránkách AS, ovšem bez údaje o datu narození navržených členů. Na schůzi AS dne 2. 
10. t.r. je děkan připraven návrh komentovat. Kromě jiného zmíní průměrný věk 
kandidátů (55,5 roku).  
Co se týče případných nových čestných členů VR, děkan předloží návrh za měsíc.  

 
d) Děkan nechal kolovat připomínky MFF k navrženému opatření rektora týkajícímu se 

evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti (OBD). 
Vyjádření vypracoval současný děkan se souhlasem svého předchůdce prof. Z. 
Němečka. Stanovisko je poměrně kritické, konstatuje, že systém není dostatečně 
připravený.  

 
e) Kolegium vzalo na vědomí následující sdělení prod. J. Trlifaje: 

i) Bylo vyhlášeno zimní kolo Fondu mobility UK, interní termín pro odevzdání návrhů 
na OVZS je stanovený na týden před lhůtou RUK, tzn. 12. 10. t.r.   

ii) OVZS připravuje každoroční podklady pro pror. J. Škrhu týkající se hodnocení 
mezinárodní spolupráce v oblasti podpory mobility (mimo Erasmus). 

iii) Na vyhlášené téma prof. J. Kratochvíla “Graph drawing and representations" pro 
post-docs financované z Fondu UK byly na RUK odeslány přihlášky tří uchazečů. 
Výsledky budou známé po 15. 10. 2012, kdy má zasedat výbor Fondu. 

iv) Do soutěží Ministerstva školství INGO, COST, EUPRO, EUREKA (konečný termín 
předání návrhů 7. září 2012) bylo z MFF podáno celkem 6 návrhů, přičemž ve 
čtyřech případech je MFF navrhovatelem, ve dvou spolunavrhovatelem.  

v) Soutěž Ministerstva školství NÁVRAT: na výzvu se z MFF nikdo nepřihlásil. 
vi) Z MFF nebyl podán žádný návrh na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 
2012 (termín RUK: 7. 9. 2012). 
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vii) Do 15. září 2012 je možné předkládat MŠMT nominace na Cenu Františka 
Běhounka pro rok 2012 (Cena za šíření dobrého jména ČR v evropském výzkumu 
a vývoji), vyhlášení a podmínky jsou na adrese: 
http://www.msmt.cz/vyzkum/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-frantiska-
behounka-pro-2?source=rss. 
Děkan požádal sekční proděkany o vytipování vhodných kandidátů. Navrhovatelem 
bude - s ohledem na krátkost termínu - děkan fakulty. 
  

f) Prod. J. Trlifaj předloží na jednání kolegia děkana 26. 9. t.r. návrh na úpravu textu, který 
uchazečům o habilitaci či jmenování profesorem doporučuje, jak by měla vypadat jejich 
přednáška před VR. Dále ve spolupráci s vedoucí OVZS zkontroluje stávající fakultní 
výnosy týkající se zahraničních styků a v případě potřeby navrhne jejich aktualizaci nebo 
zrušení.   

 
g) První zasedání vědecké rady MFF je naplánované na středu 3. října 2012, na programu 

je tradiční Jarníkovská přednáška a po ní dvě jmenovací řízení (habilitace kol. R. 
Černého z KMA a profesorské řízení kol. J. Valenty z KCHFO).  
Jarníkovskou přednášku pronese prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., na téma  The P versus 
NP problem: Is finding proofs harder than verifying them? Viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20121003.pdf 
 

h) Prod. Z. Němeček informoval, že prorektor pro rozvoj UK prof. S. Štech nechal 
vypracovat o fakultách UK materiál, čerpající z dat na webu, z výročních zpráv, různých 
hlášení apod. Do 20. 9. t.r. pan prorektor žádá doplnit a komentovat dokument o MFF. 
Úkol zajistí prod. Z. Němeček ve spolupráci s vedoucími OVZS a STUD, výsledek pak 
předloží děkanovi. Materiál má být součástí zprávy o Univerzitě za období let 2008-2012.  

 
2. Studijní záležitosti 
 

a) Disciplinární komise (DK): stávající komisi končí dvouleté funkční období dne 16. 10. 
2012, děkan proto připravuje jmenování komise nové. Komisi jmenuje děkan, po 
schválení akademickým senátem fakulty. KD souhlasilo s tím, aby děkan navrhl za členy 
DK prod. F. Chmelíka, prod. M. Rokytu a doc. P. Töpfera, za náhradníky prof. J. 
Podolského a prof. L. Skálu. Nominace ze strany SKAS děkan dosud neobdržel. 

 
b) Soustředění studentů na Albeři 2013: KD schválilo návrh rozdělit soustředění na tři 

turnusy, aby se pobyt studentů prodloužil o jednu noc a oni měli možnost odpoledne 
relaxovat při sportovních akcí, olympiádách apod. Prof. L. Pick poslal návrh programu, 
KD jej akceptovalo. Jako možný termín pro konání příštího kursu se podle zjištění KTV 
nabízí doba od neděle 1. do úterý 10. září 2013. KD požádalo prod. F. Chmelíka, aby 
zjistil, zda by šlo termín posunout o jeden den  na termín od soboty 31. 8. do pondělí 9. 9. 
2013.   
Průběh letošního soustředění byl hladký, bez incidentů a kázeňských prohřešků. 
Studentům se na Albeři líbilo, jen program se jim zdál být příliš hustě obsazený 
povinnostmi, museli během krátké doby zvládnout mnoho nových informací. 
Zahraniční posluchači studující v angličtině by se ke studiu zapisovali v Praze.   
 

c) Děkan seznámil kolegium s  e-mailem od ředitele ÚTIA AV ČR prof. J. Flussera. Dopis 
obsahoval podněty týkající se doktorského studia uskutečňovaného v rámci společné 
akreditace MFF a ÚTIA. Návrhy se budou zabývat studijní proděkani a děkan.  

 
d) Prod. F. Chmelík informoval, že zápis do bakalářského studia provedený letos na Albeři 

má tyto výsledky: do matematických oborů se zapsalo 115 studentů (loni to bylo 161), do 
fyzikálních oborů 109 studentů (loni 87), do oborů informatických 77 (loni 86), z toho na 
učitelství F-M se zapsalo 10 studentů (loni 11), na M-Dg 2 (loni 4) a na M-I 2 (loni 2).  
Celkové porovnání s loňskem ukazuje, že letos se na Albeři zapsalo o 42 studentů méně 
než loni (letos 309, loni 351). Letošní čísla ještě o něco vzrostou, až se zapíší studenti 
v Praze.  

 

http://www.msmt.cz/vyzkum/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-frantiska-behounka-pro-2?source=rss
http://www.msmt.cz/vyzkum/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-frantiska-behounka-pro-2?source=rss
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20121003.pdf
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e) Prod. M. Rokyta podal předběžnou zprávu o výsledcích letošního testu (12bodového 
testu ze středoškolské matematiky), kterému každoročně na Albeři podrobuje studenty 
nastupujícího prvního ročníku. Podrobná zpráva bude zveřejněna na webu.   

 
f) Obřady v Karolinu 

i) Imatrikulace v Karolinu dne 7. 11. 2012, 9:00 a 11:00, zúčastní se děkan a studijní 
proděkani. 

ii) Bakalářské promoce v refektáři: 19. 11. 2012 se zúčastní děkan, 20. 11. 2012 
zastoupí děkana prod. J. Trlifaj, 21. 11. 2012 zastoupí děkana prod. O. Čepek. 

iii) Doktorské promoce v Karolinu 23. 11. 2012: děkana zastoupí prod. J. Trlifaj. 
iv) Magisterské promoce v Karolinu 13. 12. 2012: zúčastní se děkan.   
Počet promotorů není dostatečný, prod. F. Chmelík se proto ve spolupráci se sekčními 
proděkany pokusí získat pro tuto roli další vhodné pracovníky fakulty.  

 
g) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o úmyslu pozměnit způsob 

nakládání s prerekvizitami, totiž vztáhnout prerekvizity pouze k předmětům, které jsou 
povinné nebo povinně volitelné, a ve všech ostatních je případně odpustit. Doporučilo, 
aby prod. P. Kolman ověřil, jaké stanovisko v tomto ohledu zastává RUK.  

 
h) Děkan plánuje zařazovat do programu KD bloky určené k podrobnější diskusi. Na schůzi 

19. 9. t.r. to bude studium zahraničních studentů, na jednání 26. 9. t.r. debata 
o propagaci a o prezentaci systému Aesop.  

 
3. Ekonomické záležitosti 
 

a) Žádost              o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.: platí závěr, který přijalo  
vedení fakulty na své minulé schůzi konané 6. 9. t.r., tj. že odvolání           bude 
postoupeno rektorovi UK.  

 
b) Kolegium akceptovalo návrh následující rozpočtové úpravy:   

 
Odkud Kam Kolik Fin.prostř. Poznámka 
RUK 300-01/PROVOZ 239 780 neinvestice monografie 
RUK 100-01/PROVOZ 134 000 neinvestice monografie 
RUK prosíme  o stanovení podílů na režii fakulty 

a na studenty se specifickými potřebami 
(odpovědná osoba mgr. Lukáš Krump) 

164 315 příspěvek na financování zvýšených 
nákladů na studium studentů se 
specifickými potřebami 

 
c) Cestovní příkazy (CP):  

i) děkan bude členům kolegia podepisovat příkazy na cesty související s činností 
vedení fakulty; ostatní CP přísluší k podpisu vedoucímu pracoviště. Děkan požádal 
členy KD, aby informaci o své plánované nepřítomnosti sdělovali na sekretariát 
děkana. 

ii) Ukončení CP za účast na Albeři: vyúčtování může za svého předchůdce prof. J. 
Anděla podepsat prod. F. Chmelík.   

 
d) Správa budov a zařízení UK nabízí k odkoupení vůz Nisan Terrano, přibližně 10 let starý, 

za 170 tis. Kč. MFF nabídku nevyužije.  
 

e) KD schválilo bezplatné zapůjčení refektáře na dvě akce: 
i) Nadačnímu fondu Karla Janečka, pro předání ceny Neuron 2012 dne 15. 11. 2012 

v době od 14 do 22 hod.;  
ii) na večerní koncerty konané v rámci nového hudebního cyklu Akademická 

resonance. Cyklus pořádá RUK s přispěním MFF, účinkující mají vazbu na UK či 
její zaměstnance. Jako první vystoupí hudební uskupení Asonance spjaté osobami 
některých svých členů  s MFF, a to 16. 10. 2012. MFF poskytne prostory, UK 
zaplatí honoráře účinkujících.  

 
f) Vysokoškolské práce (bakalářské, diplomové, disertační) jako autorské dílo: prod. P. 

Kolman seznámil kolegium se stanoviskem právničky na případný nárok školy dostat 
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podíl ze zisku při obchodním využití autorského, přesněji tzv. školního díla. Stručně 
vyjádřeno, pokud by student své školní dílo prodával, má škola, na níž je vytvořil, právo 
požadovat kompenzaci nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až 
do jejich skutečné výše. Podnět ke zkoumání této věci dal student programu Informatika 
na MFF, jenž plánuje svou diplomovou práci - aplikaci využitelnou v advokacii - 
v budoucnu dále rozvíjet a prodávat. Zatím jde o hypotetickou otázku. Prod. P. Kolman 
studentovi sdělí získané právní stanovisko a dále promyslí, zda na ně upozornit obecně 
(v zadávacích podmínkách závěrečných prací nebo na webu). 

 
g) Dohoda o převodu autorských práv mezi UK a ČZU týkající se multimediálních 

přednášek, které vznikly na UK v rámci Univerzity 3. věku (U3V): děkan požádá iniciátora 
uzavření dohody doc. M. Šolce o podrobnosti.   

 
4. Provoz a rozvoj 
 

a) Institucionální rozvojový plán (IRP) fakulty na rok 2012 cílený na financování 
propagačních akcí: prod. Z. Němeček informoval, že MFF dostala navíc zhruba 1,9 mil. 
Kč. Kolegium souhlasilo vyčerpat finance v rámci stávajícího  IRP a nepsat nový.  

 
b) Institucionální rozvojový plán fakulty na rok 2013: KD akceptovalo anotaci tzv. rozvojové 

priority Vnější vztahy a komunikace. Hlavní podmínku, soulad s Aktualizací 
Dlouhodobého záměru UK a ADZ MFF,  návrh splňuje. Prod. Z. Němeček text zpracuje 
do definitivní podoby a uplatní jej na RUK.  

 
c) Prod. Z. Němeček shromažďuje (cestou správy budov) podklady pro návrh plánu 

stavebních akcí na rok 2013.  
 

d) Příprava výstavby pavilonu v Troji: odbor výstavby Úřadu městské části Praha 8 zaslal 
oznámení, že bylo zahájeno řízení o povolení výjimky pro umístění stavby MFF (týká se 
odstupové vzdálenosti navrhované stavby od stávající budovy tzv. vývojových dílen). 
Pokud se fakultě podaří získat toto povolení a hlavně povolení o výjimce ve stavební 
uzávěře, mohla by stavba být zahájena na jaře 2013.  

 
5. Personální a mzdové záležitosti 
 

a) Podle harmonogramu UK přechází MFF na nový mzdový systém, čímž se v tomto ohledu 
sjednotí s ostatními fakultami a součástmi Univerzity Karlovy. Byla převáděna mzdová 
data MFF za měsíc srpen. Většina zaměstnanců by měla mít 12. 9. t.r. na svých účtech 
výplatu, výplatnice se tisknou a budou vzápětí distribuovány. Přibližně 5 % zaměstnanců 
(ti, kteří mají účty u menších peněžních ústavů) dostane výplatu s malým zpožděním. 
Tajemník napíše na pracoviště vysvětlující e-mail.  

 
6. Propagace (k tomuto bodu byla přizvána vedoucí OVVP) 

 
a) Studentský jarmark na Albertově dne 4. 10. 2012: s účastí počítá náčelník spolku 

Matfyzák. Děkana zastoupí a krátký projev místo něj pronese prod. V. Baumruk.   
 
b) Multimediální hudební festival Proudy 2012: open air festival započne 2. 10. v prostorách 

kolejí na sídlišti Jižní Město v Praze, na akci se výrazně podílí spolek Matfyzák. KD 
akceptovalo názor vedoucí OVVP, že festival by měl zůstat v rukou studentů.  

 
c) Global Management Challenge, soutěž pořádaná Vysokou školou finanční a správní: 

prostory pro prezentaci v prostorách MFF není s ohledem na výuku  možné zapůjčit, MFF 
však může organizátorům nabídnout zveřejnění letáků informujících o akci.   

 
d) Den s informatikou na MFF je zorganizovaný na 19. 9. t.r. 
 
e) Veletrh Gaudeamus: vedoucí OVVP dojednává ve spolupráci s prod. P. Kolmanem 

program účasti MFF. Stánek UK pravděpodobně povede kol. Brom.  
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f) Vzdělávací veletrh Akadémia v Bratislavě: za vedení MFF se zúčastní prod. P. Kolman.  
 

g) Dne 26. 9. t.r. ve 13:00 hod. se děkan a další zájemci z kolegia děkana zúčastní 
předvedení systému Aesop existujícího od roku 1995 a sloužícího propagačnímu 
oddělení fakulty jako databáze středních škol, středoškolských učitelů M, F a I apod. 
Součástí tohoto systému byla databáze korespondenčních seminářů DAKOS. Současná 
situace spěje k odloučení databází. 

 
h) Virtuální tabule v budovách fakulty, které budou informovat o nejnovějších událostech 

a akcích: pilotním projektem bude zařízení umístěné v karlínské budově, proti vstupním 
dveřím. „Tabule“ bude mít identickou webovou stránku.  

 
i) KD schválilo dodatečnou objednávku propagačních „placiček“, které použil prof. J. 

Kratochvíl během své děkanské kampaně, na Den s informatikou.   
 
j) Prod. Z. Němeček požádal dr. A. Havlíčkovou, aby mu poskytla seznam propagačních 

akcí, které je užitečné realizovat do konce kalendářního roku 2012 a které by se daly 
uplatnit v rámci finančně navýšeného rozvojového plánu fakulty.  (Navazuje na bod sub 
5.a) tohoto zápisu).  

 
7. Různé 
 

a) Děkan bude pravidelně zvát senátory a senátorky MFF na čaj, zváni jsou též členové 
vedení.  První schůzka tohoto typu je naplánovaná na středu 19. 9. t.r.  

 
b) Seminář k 20. výročí existence Centra pro otázky životního prostředí UK konaný 19. 9. 

t.r.: děkana zastoupí vedoucí KMOP doc. J. Brechler.  
 
c) Udělení vědecké hodnosti doktora honoris causa lékařských věd prof. E. Braunwaldovi: 

slavnostní ceremoniál UK se uskuteční dne 4. 10. v 11:00 hodin. Děkan se musí kvůli 
zahraniční cestě omluvit, zastoupí ho prod. O. Čepek. Účast čtyř důstojných zástupců 
MFF v taláru zajistí proděkani pro fyzikální a pro matematickou sekci (pozvánky nabídnou  
KPMS, MÚUK, FÚUK a KCHFO). Pozvánky do hlediště dostane SKAS.  

 
d) Studentská anketa v „papírové“ formě: z vyhodnocení, které provedl děkan ve spolupráci 

se SKAS, vzešel seznam nejlépe hodnocených pedagogů, kteří budou vyhlášeni 
a finančně oceněni na inauguraci děkana dne 14. 9. t.r.  

 
e) KD vyhodnotilo průběh letošního soustředění na Albeři, pozitivně. Děkan velmi ocenil 

besedy zástupců SKAS se studenty; kolegium schválilo děkanův návrh udělit jim za tuto 
činnost mimořádné stipendium. Dále KD po diskusi schválilo udělit mimořádné odměny 
také zaměstnancům, kteří se na zajištění soustředění podíleli. Jak výše stipendií, tak 
výše odměn bude diferencovaná. Nakonec KD schválilo návrh prod. M. Rokyty odměnit 
i pracovníky, kteří v Praze povedou zvláštní kurs matematiky pro zájemce z řad studentů 
nastupujícího prvního ročníku.  

 
f) Oběh dokladů: návrhy vedoucích pracovišť (zejména personální a mzdové) budou 

i nadále před jejich odesláním na děkanát parafovat příslušní sekční proděkani.  
 
 
Příští schůze KD se uskuteční ve středu 19. září 2012 od 9:00 hodin v děkanově pracovně na Karlově. 
Od října 2012 kolegium patrně přejde na 14denní cyklus zasedání.  
 

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

 
 



Zápis ze 3. schůze kolegia děkana konané dne 19. září 2012 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík (na část), P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. 
Němeček (na část jednání), M. Rokyta, J. Trlifaj 

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
1. Věda a zahraniční styky 
 

a) Děkan požádá AS MFF o odvolání vědecké rady MFF jmenované bývalým děkanem prof. 
Z. Němečkem na dobu odpovídající jeho funkčnímu období, tj. do 5. 9. 2012.  

 
b) Návrh na externího člena do Rady Ústavu informatiky AV ČR: kandidátem z MFF bude 

doc. RNDr. O. Čepek, Ph.D.   
 

c) Děkan podal na MŠMT návrh, aby Cenu Františka Běhounka pro rok 2012 dostal  prof. 
RNDr. Vlastislav Červený, DrSc., z Katedry geofyziky MFF. Obdobný návrh podal 
šéfredaktor časopisu Studia Geophysica et Geodaetica. 

 
d) Jarníkovská přednáška je ohlášená na 3. října 2012, 14:00 hod. Na fakultním webu je 

upoutávka, rozesílají se tištěné pozvánky. Jednání VR MFF se po přednášce přesune do 
sousední zasedací místnosti.   

 
e) Kompetence proděkanů: pod proděkana pro vědu a zahraniční styky prof. J. Trlifaje patří 

Ústřední knihovna a knihovní rada. Ediční komisi děkan přidělil do agendy studijního 
proděkana doc. F. Chmelíka, protože mezi vydávanými tituly převládají učební texty. 
Jmenovaní proděkani uváží, zda je žádoucí knihovní radu a ediční komisi rekonstruovat. 
Pracoviště Kabinet jazykové přípravy a Katedra tělesné výchovy zůstanou nadále pod 
proděkanem pro matematickou sekci.  

 
f) Informace prod. J. Trlifaje 

i) Dopis pror. P. Volfa o změně ve formuláři pro nové projekty GA UK - výše režie 
bude v nové internetové aplikaci předem nastavena podle požadavku fakult:  prod. 
J. Trlifaj sdělí na RUK, že MFF požaduje nastavit maximální možnou sazbu, tj. 
20 %.  

 
ii) Podkladová studie pro oblast internacionalizace MFF (předáno prod. Z. Němečkem 

na studijní odd. a na OVZS). Odpověď očekává rektorát do 20. 9. t.r. OVZS 
připravuje odpověď za své agendy, s autorkou textu dr. Šťastnou se sejde dr. M. 
Stiborová dne  4. 10. t.r. k vyjasnění a doplnění pojmů, údajů apod.  

 
iii) KD vzalo na vědomí, že doc. RNDr. D. Kráľ, Ph.D., z IÚ UK přijal místo profesora 

na univerzitě ve Warwicku a že 17. 9. t.r. přišlo na MFF vyrozumění o souhlasu 
s převodem Kráľova projektu ERC tamtéž. Nyní se dojednávají konkrétní kroky 
spojené s přechodem doc. D. Kráľe na zahraniční pracoviště.  

 
iv) OVZS připraví přibližně do poloviny října t.r. návrhy na aktualizaci Směrnice 

děkana č. 1/2006 a Směrnice děkana č. 8/2008 pro zahraniční styky.  
 

v) RUK zaslal zplnomocnění nového p. děkana ke konání v záležitostech grantů těch 
poskytovatelů, ke kterým je dosud děkan MFF měl.  

 
vi) Proběhla aktualizace údajů o fakultě pro FRVŠ týkající se osoby děkana a 

akademického pracovníka zodpovědného za závěrečné oponentní řízení (ZOŘ). 
Oponentní řízení se bude letos týkat tří projektů - dvou ze sekce F a jednoho ze 
sekce M. Prod. V. Baumruk souhlasil zodpovídat za ZOŘ.  
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vii) V přípravě je smlouva o přidělení nadačního příspěvku od Nadačního fondu Karla 
Janečka pro RNDr. M. Bulíčka, Ph.D. (MÚ UK). Grant je na tři roky, počínaje od 
1. 1.  2013. 
Děkan při této příležitosti vyjádřil úmysl pokusit se udržet na MFF mladé 
a talentované pracovníky, například stanovením smluvního platu pro ně.   

 
viii) Dne 7. 9. 2012 se uskutečnil v Technologickém centru AV ČR seminář pro 

potenciální uchazeče o ERC granty z Univerzity Karlovy. Přednášela Lotte Jaspers 
z Yellow Research. Sekční proděkani měli za úkol vytipovat vhodné kandidáty 
z MFF. Celkem se semináře zúčastnilo 15 mladých vědců z UK, z toho 3 z MFF.  

 
ix) TC AV ČR dne 12. 9. 2012 uspořádalo workshop Financial Aspects of European 

Research Council (ERC) Grants and Audits, účast M.S., prezentace viz 
http://www.fp7.cz/cz/detail-novinky/newid-8014/ 
a na OVZS.  

 
x) Kolegium zahájilo diskusi o způsobu, jak nakládat se mzdovými prostředky 

z grantů, speciálně grantů z GAČR. S děkanem PřF UK prof. B. Gašem byl 
konzultován způsob používaný na jím řízené fakultě (úvazek se nezvyšuje, hlavní 
ideou je motivace k získávání grantů); je podobný tomu, jaký uplatňuje informatická 
sekce MFF. Ve fyzikální sekci rozhoduje vedoucí pracoviště. Zatím zůstává 
v platnosti dosavadní praxe, kdy rozhodnutí leží na sekci. Otázkou do budoucna je, 
zda zachovat režie a zda nezměnit koeficienty za užívanou plochu a mzdy.  

 
xi) Diskuse pod článkem Matfyz šedesátníkem, viz: 

http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/matfyz-sedesatnikem-vite-za-
jak-dlouho-ukapne-asfalt   

      KD se shodlo v názoru, že na anonymní blogy nebude reagovat.  
 

xii) Dne 25. 10. 2012 se uskuteční 10. ročník konference České dny pro evropský 
výzkum. Konference bude sestávat ze tří sekcí zaměřených na hlavní myšlenky a 
cíle Horizontu 2020, excelentní vědu a technologii v Horizontu 2020 a Evropský 
inovační a technologický institut (EIT).  Za MFF se zúčastní vedoucí OVZS. 
Konferenci bude 24. října 2012 předcházet kolokvium věnované managementu 
velkých výzkumných infrastruktur.  

 
xiii) Dokumenty, které v zastoupení děkana fakulty podepíše proděkan pro vědu 

a zahraniční styky a které se týkají i sekčních proděkanů, bude OVZS dávat v kopii 
p. děkanovi.   

 
xiv) KD vyjádřilo podporu uzavření bilaterální smlouvy mezi UK a Univerzitou 

v Lucemburku. Iniciativa přišla od zahraniční strany, prod. J. Trlifaj smlouvu 
doporučil.   

 
xv) Místa post-docs financovaná UK: zatím nejsou nové zprávy.   

 
xvi) Studentská soutěž Nakladatelství Academia o vydání rukopisu magisterské práce 

(uzávěrka 30. 9.): KD vzalo na vědomí, že Katedra chemické fyziky a optiky 
připravuje návrh na vydání obhájené disertační práce kol. Jakuba Višňáka.  

 
 

2. Studijní záležitosti 
 

a) Studium zahraničních studentů na MFF (obor Informatika) v anglickém jazyce: prod. P. 
Kolman připomněl cíle, které si vedení fakulty klade, shrnul poznatky, které dosud získalo 
na jiných školách nabízejících studium v angličtině (např. na 1.LF UK), a referoval 
o krocích buď již učiněných, nebo připravovaných (propagační webovská stránka a její 
propojení s fakultním webem, natočení videa s úspěšným absolventem MFF, tisk 
propagačních letáků atd.). Do konce září t.r. děkan ustaví pracovní skupinu pro přípravu 
studia zahraničních studentů v AJ, v jejímž čele bude stát prod. P. Kolman. Co se týče 

http://www.fp7.cz/cz/detail-novinky/newid-8014/
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/matfyz-sedesatnikem-vite-za-jak-dlouho-ukapne-asfalt
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/matfyz-sedesatnikem-vite-za-jak-dlouho-ukapne-asfalt
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financí, náklady zatím půjdou na vrub střediska 901; později bude vytvořen speciální 
účet.  

 
b) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka, že vyřídil dva podněty ředitele ÚTIA AV 

ČR ( bod 2.c) z minulého zápisu). 
 
c) V pondělí 1. 10. t.r. se uskuteční schůzka děkana s ředitelem ÚTIA, zúčastní se jí 

proděkani F. Chmelík, P. Kolman a O. Čepek.  
 

d) Cena děkana MFF za nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci: termín pro 
podání návrhů vyprší 30. 9., návrhy posoudí komise, které předsedá proděkan pro 
studijní záležitosti a jejímiž členy jsou garanti studijních programů.  Viz Směrnici děkana 
č. 7/2006, viz: 

         http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2006/smer07.htm 
 

e) Na dotaz, kolik studentů se v Praze zapsalo ke studiu, prod. F. Chmelík odpověděl, že na 
konečné číslo je třeba ještě počkat, zápis probíhá. 

 
f) Garant studijního programu Matematika doc. M. Kulich upozornil  na platné standardy 

Akreditační komise, v nichž se mimo jiné praví, že „Závěrečné práce (bakalářské, 
diplomové, rigorózní, disertační) vedené externisty musí být pod supervizí akademického 
pracovníka příslušné vysoké školy.“ Viz: 
http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/83/standardy_pro_sp_03_2011.pdf 
Na zasedání KD toto upozornění tlumočil prod. M. Rokyta. Na dodržování musí 
dohlédnout vedoucí pracoviště a nakonec studijní proděkan při podpisu zadání 
závěrečných prací.  

 
 
3. Ekonomické záležitosti 
 

a) Nabídka na pronájem nového kopírovacího stroje: KD doporučilo nevyužít ji, protože 
v budovách jsou k dispozici funkční kopírky. Kromě toho výrazně klesá poptávka ze 
strany studentů (např. v Karlíně je letos registrováno 10 tis. kopií oproti 36 tis. kopií vloni).  

 
b) Státní úřad pro jadernou bezpečnost ohlásil, že 9. 10. t.r. provede kontrolu na KFKL 

a v ÚČJF. 
 

c) Dny evropského dědictví: přišel děkovný dopis od Městské části Praha 1 za krásně 
připravené prostory malostranské budovy, které si MČ pro akci pronajala.  

 
d) Kalendář MFF na rok 2013: kolegium se seznámilo s navrženými variantami a doporučilo 

použít grafiky doc. Jaroslava Blažka. Tajemník se pokusí získat prostřednictvím doc. J. 
Valenty širší nabídku snímků. Obvyklý náklad kalendářů se pohybuje okolo 1300 ks; KD 
se k výši nákladů ještě vrátí, stejně jako k rozdělovníku. 
 

e) Kalendář MFF na rok 2014: kolegium přijalo námět prod. M. Rokyty sestavit kalendář ze 
snímků dokumentujících rok na fakultě (Albeř, imatrikulace, promoce, cena Neuron ...). 
Na pořízení fotografií je třeba myslet s předstihem. Kalendář na rok 2015 by mohl 
obsahovat opět vědecké fotografie, např. autorů doc. J. Valenty a prof. J. Pláška.  

 
f) Novoročenka by mohla být ve stylovém souladu s kalendářem 2013. KD schválilo jejich 

výrobu, podrobnosti rozhodne později.   
 

g) Evropská patentová přihláška EP 2349564 (patent prof. V. Matolína): kolegium 
doporučilo, aby se v patentovém řízení pokračovalo a byl uhrazen udržovací poplatek. 
Děkan v tomto smyslu odpoví pror. S. Štechovi a požádá jej o příslušný pokyn patentové 
kanceláři.  

. 
h) Dohoda o převodu autorských práv mezi UK a ČZU týkající se multimediálních 

přednášek, které vznikly na UK v rámci Univerzity 3. věku (U3V): děkan vyslechl 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2006/smer07.htm
http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/83/standardy_pro_sp_03_2011.pdf
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vysvětlení doc. M. Šolce, seznámil se s vyjádřením dr. A. Šarounové a dohodu se svým 
doporučením poté postoupil k podpisu panu rektorovi.    

 
 

4. Provoz a rozvoj 
 

a) Anotace IRP byla odeslána na RUK.  
 

b) Na RUK bylo odesláno sdělení, že částka 1,9 mil. Kč bude využita v rámci projektu na 
propagační akce v roce 2012. Účetní záležitosti s tím spojené projedná prod. Z. Němeček 
s Ing. D. Lankovou.  

 
c)     Výměna části provozního příspěvku na investiční: KD schválilo návrh prod. Z. Němečka, 

aby MFF požádala o výměnu ve výši odhadem 17 mil. Kč (jen požadavky fyzikální sekce 
tuto sumu převyšují).  

 
 

5. Personální a mzdové záležitosti 
 

a) Příprava výběrového řízení na obsazení pracovních míst: návrhy předloží sekční 
proděkani do konce září t.r. Výběrové řízení se řídí vnitřním univerzitním předpisem, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-08UK.pdf 
 

b) Děkan dal kolegiu ke zvážení otázku, zda pokračovat ve vypisování pozic tzv. mladých   
odborných asistentů, nebo se zaměřit na místa post-docs; KD rozhodne na příští schůzi. 

 
c) Dále děkan předložil k diskusi změnu ve stanovení délky prvního období na místě 

odborného asistenta a docenta a uzavírání pracovní smlouvy na dobu neurčitou 
s docenty a profesory, samozřejmě v souladu se zákoníkem práce. 

 
d) KD potvrzuje platnost interního fakultního pravidla, že 67 let je maximální věkovou hranicí 

pro pracovníky na místě profesorů, kdy požádají o vyplácení důchodu a jejich plat na 
MFF garantovaný z institucionálních prostředků se zkracuje na polovinu. 

 
e) Prod. J. Trlifaj přednesl k úvaze, zda nevypsat místo pro špičkového zahraničního 

profesora. Děkan jedná s představitelkou Komise J. W. Fulbrighta (KJWF) v Praze dr. H. 
Ripkovou o možnosti přijímat hostující profesory, přičemž o finanční náklady by se 
podělily z poloviny MFF a z poloviny KJWF. Až jednání vyústí v konkrétní návrh, předloží 
jej děkan kolegiu.  Prod. J. Trlifaj zmínil potenciál spolupráce s Nadačním fondem Karla 
Janečka.  

 
 
6. Propagace  

 
a) Aktuálně probíhá Den s informatikou, v budově na Malostranském náměstí.  
 

 
7. Různé 
 

a) První Čaj pro senátory dne 19. 9. v 17:00 hod. (první, tzn. lichý): děkanovo pozvání 
přijalo  15 osob, s účastí počítají proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj. Setkání se uskuteční 
v děkanově pracovně.  

 
b) Děkan poskytl dne 18. 9. t.r. interview redaktorce Lidových novin Evě Hníkové. Nyní 

očekává text rozhovoru k autorizaci.   
 

c) Prod. O. Čepek informoval, že 20. 9. t.r. se sejde Rada PRVOUK Informatika.   
 

http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-08UK.pdf
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d) Prod. M. Rokyta potvrdil souhlas se zveřejněním Zprávy o testu SŠ matematiky na Albeři. 
Zpráva  je prvním z materiálů - kromě zápisů z KD - zveřejňovaných mezi dokumenty 
kolegia děkana, viz:  

         http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2012.pdf 
         U dokumentů bude uvedeno datum jejich zveřejnění, v daném případě to je 15. 9. 2012.  
 

e) KD vzalo na vědomí, že prof. RNDr. M. Feistauer, DrSc., dr.h.c., a prof. RNDr. Z. 
Trojanová, DrSc., projevili ochotu přijmout roli promotorů na slavnostních obřadech MFF.   

 
f) Prod. F. Chmelík, po konzultaci s KTV, doporučil schválit jako termín pro příští 

soustředění se studenty nastupujícího prvního ročníku na Albeři dobu od neděle 1. 9. do 
úterý 10. 9. 2013. Prod. M. Rokyta zjistí, zda je termín přijatelný pro MUDr. M. Rosickou, 
která má v táboře úlohu lékařky.  

 
g) Prod. O. Čepek důrazně upozorní studenta informatiky, který nedávno - už podruhé - 

projevil neetické chování, na závadnost jeho počínání. V této souvislosti někteří členové 
KD s lítostí konstatovali, že UK nevydala etický kodex. Součástí fakultních vnitřních 
předpisů je Disciplinární řád pro studenty MFF UK, viz: 

         http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/discrad.htm 
 

 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

 
 

 
  
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2012.pdf
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2012.pdf
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2012.pdf
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/m_test_2012.pdf
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/discrad.htm


 
Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 26. září 2012  

(akademický rok 2012/2013) 
 
 

Přítomni: F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. Trlifaj 
Omluveni: V. Baumruk (v zahraničí), O. Čepek (mimo Prahu) 
Přizváni: 
 

k bodu 6.: A. Havlíčková, K. Šolcová, E. Uzlová, M. Vlach 

 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného dne 19. 9. 2012.  
 
       
1. Věda a zahraniční styky 
 

a) Dokumenty, které dostává děkan k podpisu prostřednictvím OVZS: děkan navázal na 
usnesení KD z 12. 9. t.r. (bod 7.f), o oběhu dokladů, které stanoví, že návrhy vedoucích 
pracovišť - zejména personální a mzdové - budou před jejich odesláním na děkanát 
parafovat příslušní sekční proděkani. Tato úmluva by se měla vztahovat také na grantové 
aplikace, které obsahují mzdové prostředky a závazky do budoucna. Po diskusi KD 
schválilo, že všechny návrhy projektů podléhají před podáním schválení vedoucím 
pracoviště a příslušným sekčním proděkanem. Praktický postup předkládaní návrhů 
z MFF k jednotlivým poskytovatelům bude dále upřesňován. Z: OVZS. 

 
b) Děkana navštívil dne 24. 9. t.r. ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR doc. J. Řídký. Probrali 

spolupráci obou institucí jak při výchově doktorandů v rámci společné akreditace, tak při 
vedení výuky pracovníky FZÚ. Obě strany mají zájem na pokračování dosavadní 
kooperace. V návaznosti na toto sdělení kolegium děkana diskutovalo o  honorování 
přednášek externím učitelům. Sekce dosud postupují každá po svém, individuální cestou. 
Obecně platí, že výuka na MFF by měla být přednostně obsazována vlastními pedagogy. 
Děkan plánuje otevřít diskusi o vedení bakalářských prací externisty z firem a způsobu 
placení za to. KD naopak doporučilo honorovat vedení povinných přednášek, na 
přednášky povinně volitelné dohlížet (že se konají) a na úplně volitelné přednášky hledět 
jako na bonus pro studenty.   

 
c) Návrh na změnu koordinátora Programu rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK) P46 

„Informatika“: Rada programu navrhla uvolnit z této funkce prof. RNDr. J. Kratochvíla, 
CSc., a jmenovat do ní doc. RNDr. O. Čepka, Ph.D. Návrh bude se souhlasem kolegia 
děkana předložen vědecké radě MFF  na jejím zasedání 3. 10. 2012.  

 
d) KD vzalo na vědomí program zasedání VR MFF dne 3. října 2012.  

 
e) Prod. J. Trlifaj 

i) Materiál o internacionalizaci MFF: vedoucí odboru analýz a strategií UK dr. V. 
Šťastná pokračuje v práci na dokončení dokumentu.  

 
ii) Smlouva o grantu od Nadačního fondu Karla Janečka pracovníkovi MFF UK dr. M. 

Bulíčkovi, Ph.D., byla odsouhlasena. 
 

iii) V irském Dublinu se letos v září konala The 24th Annual EAIE Conference, českou 
účast zajišťovala Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, viz: 
http://www.naep.cz/index.php?news_id=601&language=cs&a=news&homepage=&
project_folder_id=384& 
Akce se koná jednou za dva roky, v roce 2014 to bude v Praze. Možná vhodná 
příležitost k propagaci studia na MFF. 
 

iv) Informace z porady vedoucích oddělení pro zahraniční styky, která se konala na 
RUK: vznikla on-line aplikace pro studentské výměnné pobyty. 

 

http://www.naep.cz/index.php?news_id=601&language=cs&a=news&homepage=&project_folder_id=384&
http://www.naep.cz/index.php?news_id=601&language=cs&a=news&homepage=&project_folder_id=384&
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v) S ohledem na přípravu nového zákona o vstupu a pobytu občanů třetích zemí na 
území ČR pozastavilo OVZS práci na novelách interních směrnic fakulty 
vztahujících se k zahraničním stykům.  

 
vi) Den vědy na pražských vysokých školách se letos koná 23. 11.: Univerzitu budou 

zastupovat přednášející z FTVS, FaF a LF Plzeň prostřednictvím stánku. RUK 
upozornil na tuto akci mailem a současně požádal, aby fakulty zvážily své případné 
aktivní zapojení v příštím roce, kdy bude UK opět poptávat dva přednášející a 
zejména pak fakultu, která by se organizace stánku v dalším ročníku ujala. 

 
 

vii) Knihovna MFF: prod. J. Trlifaj jednal s vedoucí fakultní knihovny dr. D. Hruškovou. 
Po diskusi o jeho poznatcích kolegium přijalo tyto závěry: 
• složení knihovní rady zatím není třeba měnit, 
• v letošním roce zůstává nejasné financování národních konzorcií – Science 

Direct, Scopus, Springer a Wiley; státní příspěvek byl sice již schválen 
MŠMT i MF, ale příspěvek ještě musí schválit EU; rozhodnutí se očekává 
v polovině listopadu; 

• nárůst cen časopisů se pohybuje okolo 3 %, není tedy dramatický, 
• časopis Acta Universitatis Carolinae, Mathematica et Physica: podle mínění 

Rady matematického PRVOUK je úroveň časopisu velmi diskutabilní. 
Kvalitativní změnu nepřineslo ani rozšíření redakční rady o zahraniční 
odborníky; zaplnit dvě čísla ročně se daří jen s obtížemi, o publikování 
v časopise nejeví autoři, snad s výjimkou jednoho, zájem. Kolegium se 
přiklonilo k mínění Rady a vyslovilo se současnou situací žurnálu 
nespokojenost. Zrušení časopisu by děkan považoval za krajní řešení, cestu 
ke zlepšení vidí spíše ve výrazné transformaci časopisu. Zvolené řešení by 
mělo být v korelaci s akcí Week of doctoral students.  

 
viii) Požadavky na habilitační a profesorskou přednášku před VR MFF: prod. J. Trlifaj 

nechal kolovat upravený návrh stávajícího doporučení a komentoval jej. Dále 
navrhl převést způsob podávání návrhů na plně elektronický.  

 
 
2. Studijní záležitosti 
 

a) Standardy Akreditační komise ve vztahu ke školení doktorandů: prod. F. Chmelík 
upozorní cestou sekčních proděkanů vedoucí pracovišť na povinnost určit interního 
supervizora (viz bod 2.f) minulého zápisu) a připraví úpravu studijní směrnice v pasáži 
o přítomnosti školitele při státní doktorské zkoušce, o místě konání zkoušky atd.  

 
b) KD vzalo na vědomí souhlas RUK s mimořádným přijímacím řízením pro obor DS 4I5.  

 
c) Prod. F. Chmelík seznámil KD s problémem uchazeče o přijetí do doktorského studia, 

který svůj magisterský diplom teprve dostane, protože studoval v programu Erasmus 
Mundus. Na problém byl upozorněn rektorát UK.  

 
d) Program bakalářských promocí 19.-21. 11. 2012 je hotový, po jednom výtisku dostali 

děkan, prod. J. Trlifaj a prod. P. Kolman pro prod. O. Čepka. Studijní oddělení obeslalo 
vedoucí pracovišť s žádostí o zajištění účasti pracovníků v taláru.   

 
e) Nabídka společnosti Seismik,s.r.o., kterou obdržel vedoucí Katedry geofyziky doc. C. 

Matyska, kolovala. Společnost dává ke zvážení možnost založit stipendium - Seismické 
stipendium a Seismickou cenu - pro úspěšné studenty bakalářského studia MFF. KD 
návrh uváží, až bude znát stanovisko proděkana pro fyzikální sekci. 

 
f) Žádost RUK o informaci, v jaké výši byla vyplácena prospěchová stipendia v akad. roce 

2010/2011, vyřídilo studijní oddělení. AS MFF nedávno dával podnět na zvýšení 
prospěchových stipendií. Pravidla pro udělování stipendií jsou na školách různá, na 
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některých je rozhodující studijní průměr, kdežto na MFF je stanoveno, že na prospěchové 
stipendium má nárok 10 % nejlepších studentů. Měsíční výše činí 1800,- Kč.    

 
g) Mimořádná stipendia pro členy SKAS za besedy konané na Albeři: kolegium schválilo 

návrh děkana udělit stipendium ve výši vypočítané jako součin jednotné částky a počtu 
turnusů. Vyřídí prod. F. Chmelík. KD vzalo na vědomí, že formou mimořádného stipendia 
jsou odměňováni také např. doktorandi za roli pedela při promocích.    

 
h) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka o závěru jednání s předsedou SKAS 

ohledně rozporných informací týkajících se elektronického zápisu předmětů. Schůzka se 
uskutečnila dne 20. 9. t.r. a kromě studijního proděkana se jí zúčastnili ještě vedoucí 
studijního oddělení a dr. P. Zakouřil, Ph.D. Situaci způsobenou špatně nastaveným 
parametrem v SIS se podařilo vyřešit.  

 
i) KD schválilo návrh na Opatření děkana upřesňující nakládání s prerekvizitami a 

korekvizitami při zápisu předmětů. Návrh předložil, po předchozí konzultaci s garanty 
studijních programu a s kancléřem UK, prod. P. Kolman. Opatření stanoví, že 
„prerekvizity a korekvizity podmiňující zápis nebo absolvování předmětu, vyučovaného na 
MFF, předchozím či souběžným zápisem nebo absolvováním předmětu jiného, jsou 
prominuty studentům těch studijních programů, oborů nebo plánů, ve kterých daný 
předmět (ani žádný předmět s ním záměnný) není povinný ani povinně volitelný.“ 
Toto pravidlo například umožní studentům navazujícího magisterského programu zapsat 
si takřka libovolné předměty bakalářského studia, nebo studentům bakalářského studia 
informatiky zapsat si bez omezení předměty z programu matematika. 
 

j) Prod. M. Kolman poslal členům KD odkaz na vznikající webové stránky o studiu 
v angličtině.  

 
k) KD vzalo na vědomí informaci děkana o jeho schůzce s představitelkou Fulbrightovy 

komise (KJWF) v Praze dr. H. Ripkovou dne 26. 9. 2012. Kolovala ukázka smlouvy mezi 
KJWF a MU v Brně. 

 
l) „Papírová“ studentská anketa na hodnocení vyučujících v LS 2011/12: dne 24. 9. t.r. byl 

odeslán studentům hromadný e-mail. Student J. Kohutka shledal v textu závady, 
reagovat bude p. děkan.   

 
m) Možnost použít hromadnou mailovou adresu studentů MFF, kterou má zatím k dispozici 

výhradně studijní oddělení, ze strany členů Studentské komory AS: KD doporučilo věc 
konzultovat s právníky.  

 
n) KD definitivně schválilo původně navržený termín příštího soustředění na Albeři, tj. 1. až 

10. 9. 2013. Termín je přijatelný i pro lékařku MUDr. M. Rosickou. Prod. F. Chmelík bude 
v tomto smyslu informovat vedoucího KTV dr. S. Stehna.   

 
o) Výstupní dotazník vyplňovaný studenty MFF vyhodnocuje RNDr. K. Šolcová a 

vyhodnocení lze nalézt na webu fakulty:    
 http://www.careermarket.cz/pro-studenty/pruzkumy-setreni 
 

p) Děkan připomněl, že 1. 10. t.r. v 11:00 h. navštíví MFF ředitel ÚTIA AVČR.  
 

q) Prod. P. Kolman projedná s Mgr. M. Maňáskem z ÚVT UK možnost podávat přihlášky ke 
studiu na MFF výhradně elektronickou formou. Děkan by uvítal, aby studenti měli 
možnost platit poplatek spojený s přihláškou rovněž elektronicky - platební kartou. 
Prodiskutuje to s tajemníkem a s Ing. D. Lankovou, platba kartou by byla velmi žádoucí 
i v případě pořádání konferencí.  

 
r) Do konce září t.r. se je třeba na RUK odeslat podmínky pro přijímací řízení 2013/2014. Z: 

prod. P. Kolman, vedoucí studijního oddělení.  
 

http://www.careermarket.cz/pro-studenty/pruzkumy-setreni
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s) Prod. M. Rokyta pošle členům KD mail ohledně určení personálního obsazení garantů 
příslušných programů a oborů doktorského studia.   

 
t) Prod. P. Kolman se zúčastní akce v Římě, věnované programu joint degree.  

 
 
3. Ekonomické záležitosti 
 

a) S účinností od 1. 8. 2012 jsou mzdy zpracovávány v novém univerzitním mzdovém 
systému EGJE. Jedinou zásadní změnou jsou výpočty náhrad za dovolenou u odměn 
z grantů a projektů (upravuje Zákoník práce). Tyto náhrady budou účtovány na vrub 
nákladů grantů a projektů a budou zvyšovat jejich čerpání. V době trvání grantů 
a projektů budou zdrojem těchto náhrad příslušné granty a projekty, po jejich ukončení 
(případně přečerpání) budou náklady účtovány na vrub nákladů příslušných pracovišť. 
Obecné pravidlo: Základem pro výpočet náhrad jsou celkové mzdové náklady (všechny 
složky kromě OON). Náhrady jsou čerpány ze zdrojů, ze kterých byla vyplacena složka 
mzdy (průměrem za poslední kalendářní čtvrtletí). Náhrady jsou propláceny v celém 
následujícím čtvrtletí v případě čerpání dovolené. 
Směrnice děkana č. 5/2006, výpočet průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrad za 
dovolenou, je ke dni 26. 9. 2012 zrušena.  

 
b) Tajemník seznámil kolegium s požadavkem několika studentů MFF reprezentovaných p. 

Dudou mít v trojském areálu k dispozici meditační místnost. KD odložilo tuto záležitost na 
příště. Do té doby se děkan a tajemník sejdou s žadatelem a současně projednají 
s vedením Kolejí a menz UK možnost, aby místnost tohoto typu, která už v Koleji 17. 
listopadu existuje, byla přístupná všem zájemcům - řádným studentům UK, tzn. nejen 
těm, kteří jsou na koleji ubytovaní.  

 
c) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka o dalším vývoji v přípravě fakultního kalendáře 

na rok 2013. Posledně nabídnutých 12 prací doc. Jaroslava Blažka byl nejlepší možný 
výběr. Podobenku doc. J. Blažka se nepodařilo od rodiny získat, děkan doporučil obrátit 
se ještě na bývalé pracoviště - Katedru didaktiky matematiky.   

 
d) Fotografie do kalendáře MFF na rok 2014 dokumentující život fakulty během celého roku: 

KD doporučilo, aby se přípravy kalendáře ujalo OVVP, případně ve spolupráci s dalšími 
pracovníky fakulty, kteří mají blízko ke kvalitní fotografii. Z: tajemník. 

 
e) Tajemník vyřídí požadavek prof. V. Sechovského a prostřednictvím firmy Orgamet nechá 

připravit výběrové řízení na nákup kryomagnetu (investice ve výši 10 mil. Kč).  
 

f) VŠ Hyde Park: projektová manažerka opětovně vybízí k uplatnění článků v deníku Lidové 
noviny. Ukázka příspěvků je členům KD k dispozici na adrese: 
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/propagace/vs_hydepark/index.htm 

 
g) Zřízení tzv. Nečasova centra: nad návrhem se sešli proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj, 

tajemník, vedoucí hospodářského oddělení a JUDr. M. Semíková. Diskuse o návrhu bude 
pokračovat za účasti prof. J. Málka, bude věnována právnímu rámci a definitivní variantě 
řešení.  

 
h) Proděkan pro rozvoj, tajemník fakulty, vedoucí hospodářského oddělení a vedoucí správy 

budov se budou pravidelně scházet na tzv. domovnické komisi.   
 

i) KD vzalo na vědomí, že v souvislosti s udáním věkové podmínky v inzerátu na přijetí 
mladých odborných asistentů na MFF na jaře 2012, chápané jako diskriminační, probíhá 
správní řízení. Situaci rekapituloval tajemník fakulty, výsledek šetření kontrolního orgánu 
by měl být vydán v blízkých dnech. Děkan požádal o zápis z jednání kontrolního orgánu 
(pro AS).  

 
j) Patent a užitný vzor, jejichž autorkou je dr. J. Prokop Brokešová, CSc.: prod. Z. Němeček 

doporučil ponechat rozhodnutí o udržování patentu a o zaplacení příslušných poplatků na 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/propagace/vs_hydepark/index.htm


Kolegium děkana MFF 26. září 2012 
 

5 
 

rozhodnutí fyzikální sekce (ta by měla nést náklady na poplatky). Děkan se vyslovil pro 
udržení patentu alespoň o jeden rok. Rozhodnutí je třeba učinit do 15. 10. 2012. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Provoz a rozvoj 
 

a) Projekty Operačních programů (např. Praha – Adaptabilita, Konkurenceschopnost): 
OVZS je neeviduje, protože na UK má tuto agendu na starosti prorektor pro rozvoj, nikoli 
prorektor pro vědu. Dokumenty tohoto typu (návrhy projektů, monitorovací zprávy) bude 
před děkanovým podpisem vidovat proděkan pro rozvoj.   

 
b) Probíhá oprava fasády malostranské budovy.  

 
c) Správa budov soustřeďuje nároky pracovišť na drobnější stavební akce na rok 2013. 

Výsledný návrh předloží prod. Z. Němeček. 
 

d) KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka o přípravě stavby pavilonu v Troji (stále 
nebyla povolena výjimka ze stavební uzávěry) a o stavu plánovaného kampusu na 
Albertově.  

 
 

5. Personální a mzdové záležitosti 
 

a) Návrhy na vypsání výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF (konkursy): 
děkan se po projednání v KD rozhodl nevypisovat v podzimním kole pozice tzv. mladých 
odborných asistentů v oborech F, I a M. Pokud potřebují pracoviště získat odborného 
asistenta, mohou podat prostřednictvím sekčního proděkana konkrétně definovaný návrh 
na vypsání konkursu. Návrhy sekčních proděkanů na vypsání pozic v sekcích děkan 
očekává do konce září t.r. Prod. O. Čepek návrh za informatickou sekci již předložil,  

 
 
6. Propagace  

 
a) Vedoucí oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP) dr. A. Havlíčková, dále 

pracovnice tohoto oddělení dr. K. Šolcová a redaktorka fakultního webu Mgr. E. Uzlová 
v kostce vyložily náplň své činnosti a hlavní jimi zajišťované propagační aktivity. RNDr. M. 
Vlach, Ph.D., a dr. Šolcová zvlášť referovali o svých poznatcích z konference pořádané 
nedávno v Göteborgu a zaměřené na public relations (PR). Děkan požádal kol. M. 
Vlacha, aby sepsal návrh, jak by mohla být doporučení z göteborské konference, kde se 
sešli PR pracovníci evropských vysokých škol, promítnuta do propagační činnosti na 
MFF. T: do konce října 2012.  
KD vzalo kromě jiného na vědomí, že pokračují přípravy na zavedení jednotného  
vizuálního stylu Univerzity Karlovy. MFF zatím používá vlastní ochrannou známku (logo). 
Děkan uváží formu poděkování autorům webové upoutávky Studuj Matfyz (Mgr. M. 
Děcký, Mgr. M. Kekule, doc. M. Kulich).  

 
 

7. Různé 
 

a) První Čaj pro senátory se uskutečnil dne 19. 9. t.r. od 17:00 hod. Z členů vedení byli 
kromě děkana přítomni proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj. Dlouhá rozprava byla 
soustředěna na zápisy ze schůzí KD, na děkanův návrh složení nové VR MFF včetně 
procedury vedoucí k jejímu schválení a odvolání, na záměr děkana navrhnout jmenování 
dalších čestných členů VR. Příští Čaj se bude konat 17. 10. 2012.  
 

b) KD vzalo na vědomí informaci o setkání děkanů přírodovědeckých fakult, které se 
uskutečnilo v Olomouci ve dnech 21. až 22. 9. 2012 a jehož se za MFF zúčastnili prof. J. 
Kratochvíl a prof. Z. Němeček. Hlavním tématem setkání byla diskuse o metodice 
připravované Komisí pro hodnocení výsledků při RVVI na rok 2013 a o rozdělování 
institucionální podpory. Děkani na závěr přijali společné stanovisko.  
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c) Děkan dostal pozvánku na výstavu pořádanou Národním technickým muzeem Jak 

Fingerhut k Náprstkovi přišel aneb 150 let Českého průmyslového muzea. Slavnostní 
vernisáž se uskuteční 4. října 2012 v 18:00 hod. Pozvánku možná využije prod. F. 
Chmelík.   

 
d) Kontakty na členy vedení fakulty na fakultním webu: uvedení čísla mobilního telefonu je 

výslovně individuální záležitostí, a to na domácí stránce každého ze členů vedení, má-li ji 
zřízenou. Ze stránky „vedení fakulty“ povede na tyto domácí stránky odkaz.   

 
e) Děkan požádal senát o schválení návrhu na složení disciplinární komise MFF.  Návrh na 

zastoupení zaměstnanecké části projednalo KD 12. 9. t.r., nominaci studentských 
zástupců poslal předseda SKAS 25. 9. t.r.   

 
f) Schůze AS MFF dne 2. 10. 2012: s účastí počítají děkan, proděkani M. Rokyta, J. Trlifaj a 

F. Chmelík. Prod. P. Kolman se osobně nezúčastní, ale připraví zprávu o definitivním 
znění podmínek přijímacího řízení 2013/2014 odeslaném v předepsaném termínu do 30. 
9. t.r. na RUK.  

 
g) Děkan seznámil kolegium se svými tipy na obsazení zamýšlené funkce proděkana pro 

vnější vztahy a propagaci. Než bude rozhodnuto, lze zvolit řešení, kdy oblast propagace 
zaštítí děkan a roli konzultanta bude plnit propagační komise fakulty.  

 
h) Složení pracovní skupiny pro přípravu studia v angličtině: prod. M. Rokyta ještě nemá 

návrh na člena z matematické sekce. Záležitosti týkající se webu (provázanost 
stávajícího fakultního webu se stránkami o studiu v angličtině) společně vyřeší děkan, 
prod. P. Kolman a Mgr. E. Uzlová. Propagační aktivity související se studiem na MFF má 
ve své kompetenci proděkan pro koncepci studia.  

 
i) Prod. M. Rokyta informoval, že matematická sekce pořádá dne 27. 11. 2012 v 17:20 

v posluchárně K1 přednášku z rétoriky. Přednáška je určena pro vyučující, pronese ji 
herec Jan Přeučil.   

 
j) Příští schůze kolegia děkana jsou naplánované takto: 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 

11., 12. 12. 2012. Případné další podle potřeby KD.  
 
 
 

 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

 
 

 
  
 

 
 
 



 
Zápis z 5. schůze kolegia děkana konané dne 3. října 2012  

(akademický rok 2012/2013) 
 
 

Přítomni: 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, J. 
Trlifaj 
 

Omluveni: Z. Němeček (v zahraničí) 
 

 
Zápis ze své schůze konané dne  26. 9. 2012 schválí kolegium mailem.   
       
 
1. Věda a zahraniční styky 
 

a) Zřízení Nečasova centra: schůzka zainteresovaných osob (děkan, tajemník, proděkani J. 
Trlifaj a M. Rokyta, prof. J. Málek, Ing. D. Lanková, JUDr. M. Semíková) proběhla dne 
1. 10. 2012. Účastníci schůzky vyslechli právní názor dr. Semíkové ohledně formy 
Nečasova centra, vyložili jí smysl zakládání centra a požádali ji o vypracování návrhu 
smlouvy, kterým bude centrum zřízeno jako sdružení. Návrh má podporu ředitele ÚI AV 
ČR, v.v.i. 

 
b) KD vzalo na vědomí výsledek hlasování AS MFF o návrhu děkana na jmenování nové 

VR: z 26 návrhů bylo schváleno 24 - senát neschválil jmenování prof. I. Jexe a prof.  P. 
Vojtáše a na odvolání VR minulé (akceptováno bez výjimky). Děkan jmenuje novou 
vědeckou radu od 3. 10. 2012 na období do 31. 12. 2016.  
Senát podrobil diskusi, kromě jiného, způsob ukončování členství čestných členů VR 
MFF.  

 
c) KD vzalo na vědomí výsledek jednání AS MFF ve věci návrhu děkana na ustavení nové 

disciplinární komise: návrh byl jednomyslně schválen.   
 

d) Text stanoviska děkanů přírodovědeckých fakult k metodice rozdělování institucionální 
podpory přijatého v Olomouci dne 22. 9. 2012 je v úložišti KD, viz:  

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/index.htm 
 

e) KD vzalo na vědomí informaci děkana o návštěvě děkana FF UK doc. Stehlíka na MFF 
dne 1. 10. 2012.  
i) Děkan Stehlík předložil námět, zda by fakulty UK neměly společně podpořit, 

finančně i morálně, "komunitní univerzitní rádio", které by sloužilo propagaci vědy 
i UK. Rozpočet takového rádia by činil zhruba 7-9 mil. Kč ročně. 

ii) Existují úvahy o podpoře společným učitelským oborům Matematika + jazyk, 
Informatika + jazyk.  

iii) FF připravuje seminář k otázkám doktorského studia v českých podmínkách, 
včetně vztahu k Akademii věd, přibližně koncem listopadu MFF obdrží pozvánku.  

 
f) Prod. J. Trlifaj 

i) Dne 4. 10. t.r. se uskuteční jednání s dr. Šťastnou z odboru analýz RUK, OVZS 
iniciativně nabídne indikátory hodnocení vědy.  

ii) Vedoucí OVZS navrhuje aktualizovat Směrnici děkana č. 1/2006, neboť její obsah 
zastaral.  

iii) Elektronizace agendy habilitačního řízení: o technických předpokladech bude prod. 
J. Trlifaj jednat příští týden s Mgr. P. Vláškem.   

iv) Pracovnice OVZS Ing. Martina Konarovská odešla na mateřskou dovolenou, od 
1 10. t.r. přebírá její agendu Ing. Anděla Michálková, rovněž na poloviční úvazek.   

v) Fond mobility UK: interní termín vyprší 12. 10. t.r., pracoviště MFF zatím 
neprojevují velký zájem.   

 
 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/index.htm
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2. Studijní záležitosti 
 

a) Podmínky pro přijímací řízení 2013/14 byly odeslány v předepsaném termínu na RUK. 
Protože definitivní znění návrhu se v některých bodech lišilo od verze schválené 
Akademickým senátem MFF v květnu t.r., požádal děkan prod. P. Kolmana o dodání  
materiálu, v němž budou změny snadno rozpoznatelné. Příští plánovaná schůze AS se 
má konat až 14. 11. t.r. Děkan požádá předsednictvo senátu o vstřícné gesto. (Stalo se 
po schůzi KD: PAS vyhovělo a senát se k dokumentu vyjádří již dne 17. 10. t.r. na 
mimořádném zasedání.) 

 
b) Kolegium vzalo na vědomí informaci děkana o závěrech návštěvy kancléře UK dr. T. 

Jelínka dne 2. 10. 2012. Jedním z bodů byla neexistence fakultních pravidel pro 
organizaci studia; děkan proto požádal prod. P. Kolmana, aby návrh pravidel vypracoval.   

 
c) Dne 1. 10. t.r. se uskutečnila schůzka s ředitelem ÚTIA AV ČR prof. J. Flusserem. Týkala 

se oboru DS Počítačová grafika a analýza obrazu a kromě děkana se jí zúčastnili 
proděkani F. Chmelík a O. Čepek. Děkan pořídil stručný zápis, s nímž kolegium 
seznámil. KD vzalo informaci na vědomí, jednání budou pokračovat.   

 
d) Prod. O. Čepek zaznamenal, že MFF není příliš úspěšná v získávání financí za mobilitu 

studentů, a proto položil dotaz, zda nedošlo k nějaké chybě ve výkazech.   
 
e) Výuka informatiky v angličtině 

i) Děkan jmenuje pracovní skupinu pro přípravu výuky informatiky v anglickém 
jazyce; její složení se zřejmě v průběhu času rozšíří.  

ii) Děkan seznámil KD s velmi pěkným námětem RNDr. Martina Vlacha, Ph.D., na 
natočení propagačního videa. Realizace návrhu závisí na finančních možnostech 
(ta se ukáže na příští schůzi při projednávání ekonomického stavu fakulty); 
kalkulaci předloží kol. M. Vlach, děkan by předběžně uvolnil 100 tis. Kč.  

iii) Jednání s paní Shirley Abdullah se 27. 9. t.r. zúčastnili děkan a prod. P. Kolman. 
Získali poznatky o možnostech propagace studia mezi zájemci o studium v Asii 
a o organizaci přijímacího řízení.  

iv) Webové stránky o studiu v angličtině navržené prod. P. Kolmanem už jsou 
připravené ke shlédnutí, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/admission/  
 

     Prod. P. Kolman urgoval schůzku s redaktorkou webu, Z: děkan. 
 

f) Závěrečná zpráva o úvodním kurzu středoškolské matematiky (akad. rok 2012/2013) je 
přístupná na adrese: 

   http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/ 
 

Prod. M. Rokyta ve svém komentáři ke zprávě uvedl, že kurz se u studentů setkal 
s pozitivní odezvou, a položil otázku, zda se nechtějí zapojit také sekce informatická 
a fyzikální. Prod. V. Baumruk uvedl, že zvládnout fyzikální kurz v 90 minutách není dobře 
možné, nicméně o věci ještě promluví s prof. J. Podolským. Předběžný závěr kolegia 
vyzněl v tom smyslu, že úvodní kurz bude uspořádán za rok nejspíš podle stejného 
schematu jako letos.  

 
g) Konzultant u externě vedených prací: kolegium diskutovalo o výkladu formulace 

Akreditační komise ("Závěrečné práce /bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační/ 
vedené externisty musí být pod supervizí akademického pracovníka příslušné vysoké 
školy."). Kolegium se k věci vrátí za 14 dní, do té doby prod. F. Chmelík zjistí názor 
fakultních zástupců v Akreditační komisi.  

  
h) Papírová studentská anketa: 

i) KD akceptovalo děkanův návrh odměnit formou mimořádného stipendia ty 
studenty, kteří se podíleli na organizaci a zpracování ankety, a dále Mgr. P. 
Habudu za organizaci obálkování propagačních zásilek.  

ii) Výsledná zpráva je zveřejněna mezi dokumenty kolegia děkana: 

http://www.mff.cuni.cz/admission/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
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  http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/ 
iii) hodnocení všech učitelů svého pracoviště dostanou vedoucí pracovišť 

prostřednictvím sekčních proděkanů a vedoucí KJP; 
iv) zveřejněna budou jména nejvýše hodnocených učitelů; 
v) každý z hodnocených vyučujících obdrží mailem excelovský soubor týkající se jeho 

osoby a průvodní dopis děkana (Z: sekretariát - J. Ježilová). 
 

i) Elektronická studentská anketa za LS 2011/12: děkan obdržel průběžné výsledky, 
o vysvětlení některých čísel požádá vedoucí studijního oddělení. Děkan plánuje porovnat 
výsledky anket papírové a elektronické a pak otevřít diskusi o tom, jakým způsobem 
anketu zorganizovat v příštím semestru. Budou vyhodnoceni nejlepší a nejhorší učitelé. 
O tom, do čí působnosti bude anketa spadat, se dohodnou proděkani F. Chmelík a P. 
Kolman sami.   

 
j) Pror. M. Prudký poslal informaci o vyhlášení Ceny Siemens. Dopis byl předán prod. F. 

Chmelíkovi.  
 

k) Den otevřených dveří (DOD) 29. 11. 2012: děkan vydá příkaz k organizačnímu zajištění 
akce, jak jej navrhla vedoucí OVVP. Co se týče DOD v roce 2013, kolegium uváží, zda 
organizaci nepozměnit (dopolední program v ND na Vinohradech? program pro zájemce 
o matematiku pořádat i nadále společně s informatiky na MS?). Prod. P. Kolman navrhl 
zorganizovat akci tohoto typu ještě na přelomu ledna a února, tedy v době, kdy se blíží 
lhůta pro podání přihlášek ke studiu na VŠ. Děkan tomu vyjádřil podporu – do kalendáře 
propagačních aktivit bude vnořena ještě jedna informatická propagační akce (Den 
s informatikou) v lednu.  
Příkaz k DOD je na webu: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz03.htm 
 

l) Nabídka společnosti Seismik, s.r.o.: prod. V. Baumruk uvedl, že přísně vzato bakalářské 
práce v oboru geofyzika na MFF neexistují, snad by se dalo hovořit o bakalářských 
pracích s geofyzikální tematikou. Otázkou je, proč nevypsat mimořádné ceny/stipendia 
pro autory diplomových prací. Prod. V. Baumruk se poradí s vedoucím KG doc. C. 
Matyskou. 

 
m) Prod. F. Chmelík 

i) Kolegium prodiskutovalo předběžný návrh na složení komise pro příští přijímací 
řízení (jmenuje ji děkan): předsedou bude prod. P. Kolman, ostatní členy navrhne 
prod. F. Chmelík poté, kdy se vytipovaných osob dotáže na jejich souhlas. 
V komisi bude angličtinář, kterého navrhne vedoucí KJP, češtinář navržený 
ředitelkou ÚFAL, a nejspíš autoři příkladů k přijímací zkoušce.  

 
ii) Univerzitní soutěž o Bolzanovu cenu: KD vzalo na vědomí, že na MFF se sešlo 

celkem 5 návrhů. Doporučilo, aby reprezentantem fakulty v hodnotící komisi 
soutěže byl nadále prof. RNDr. L. Skála, DrSc. 

 
iii) Fakultní soutěž o Cenu děkana za nejlepší bakalářskou a magisterskou práci: 

prod. F. Chmelík projevil shovívavost a přijal do soutěže i návrh z informatické 
sekce poslaný po termínu. Po jednání s garanty studijních programů přednese 
prod. F. Chmelík děkanovi konkrétní návrh.  

 
iv) Účast studentů jiných fakult UK či jiných vysokých škol na přednáškách MFF:  

prod.  F. Chmelík doporučil nastolit koncepční a jednotné řešení, neboť v současné 
době existuje několik smluvně zakotvených výjimek a o další je zájem (FIT, FEL). 
Děkan chce podrobit drobnohledu dosavadní vztahy mezi MFF a ostatními 
fakultami UK, hlavně podmínky pro zapsání si přednášek. Podobně ho zajímá 
vztah k jiným VŠ. Tajemník kolegiu poskytne smlouvu s FJFI ČVUT, T: 17. 10. 
2012. 

 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz03.htm
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3. Ekonomické záležitosti 
 

a) Děkan seznámil KD s opakovaným podnětem prof. M. Feistauera, aby MFF zakoupila od 
HAMU klavír (koncertní křídlo) a umístila nástroj v refektáři malostranské budovy. Po 
krátké diskusi děkan požádal tajemníka, aby prověřil technické podmínky pro umístění 
klavíru (např. nakolik by se zmenšila kapacita prostoru pro bakalářské promoce), a dále 
prod. M. Rokytu jako dobrovolníka, aby provedl šetření na místě, tj. prozkoumal vhodnost 
vytipovaného místa v refektáři.  

 
b) Hospodaření fakulty a chod ekonomické agendy včetně přípravy závěrky hospodaření 

k datu 30. 9. 2012: děkan zařadil diskusi k tomuto bodu na program schůze kolegia dne 
17. října t.r., 11:00 hodin. Přizvána bude vedoucí hospodářského oddělení Ing. D. 
Lanková.  

 
c) Správní řízení kvůli diskriminační věkové podmínce pro přijímání tzv. mladých odborných 

asistentů: oblastní inspektorát práce ukončil své šetření a výslednou zprávu (udělení 
pokuty ve výši 70 tis. Kč) poslal na UK datovou schránkou UK. Dokument byl na MFF 
postoupen s časovou prodlevou, což mělo za následek zkrácení doby pro odvolání. 
O věci je informován kancléř UK, univerzita se odvolá.  

 
d) Odvolání                proti rozhodnutí děkana MFF bylo postoupeno na RUK. KD vzalo na 

vědomí informaci děkana o dalším postupu, jak jej nastínil při své návštěvě kancléř UK.  
 

e) Směrnice zachycující kompetence členů vedení fakulty: návrh připraví tajemník, včetně 
krátké důvodové zprávy. T: 15. 10. se s návrhem seznámí děkan, 17. 10. KD.  

 
f) Kolegium potvrdilo, že MFF nemá zájem o vůz Škoda Felicia, nabízeného v rámci UK.  

 
g) KD vzalo na vědomí informaci tajemníka o postupu jednání ve věci pozemků na Karlově. 

Pozemek parc č. 1524/1 byl rozdělen na pozemky č. 1524/1 a 1524/5 a změna je již 
zanesena v katastru nemovitostí. Dále proběhlo jednání mezi RUK, MFF, 1.LF a PřF  
týkající se pozemku č. 2467/1. Bylo dohodnuto, že tento pozemek (úzký pás podél 
Albertovských schodů vpravo směrem dolů bude rozdělen na tři části, každá se 
samostatným číslem parcely. Tato změna zatím není vyznačena v katastru nemovitostí. 
Jakmile bude tento úřední krok splněn ze strany ČÚZK a každá část bude mít své parc. 
číslo, budou splněny všechny náležitosti k tomu, aby rektor svým opatřením svěřil do 
užívání MFF pozemek č. 1524/5 a horní třetinu pozemku podél schodů. Postupně 
odshora připadnou jednotlivé části do správy MFF, PřF a 1.LF. Vlastníkem všech 
zmíněných pozemků nadále zůstává UK.  

 
h) Návrh na jmenování prof. Endre Süliho hostujícím profesorem Univerzity Karlovy 

předložený prof. J. Málkem: kolegium doporučilo, na základě kladného stanoviska kolegia 
matematické sekce, předložit návrh vědecké radě MFF na jejím listopadovém zasedání. 
Pobyty prof. E. Süliho budou hrazeny z projektů prof. J. Málka, jsou naplánované v délce 
zhruba jednoho měsíce ročně.   

 
i) Kolegium souhlasilo, aby pěvecký sbor MFF UK Sebranka směl zdarma využívat 

posluchárnu S8 ke zkouškám souboru.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Personální a mzdové záležitosti 
 

a) Návrh na vypsání konkursů - soupiska požadavků ze všech tří sekcí je v úložišti KD ke 
konečnému schválení.  

 
b) KD schválilo návrh ředitele ÚČJF doc. J. Dolejšího, aby při příležitosti dvacátého výročí 

členství České republiky v CERN dostali fakultní pamětní medaili Gerald Guralnik a 
Fabiola Gianotti. Prod. V. Baumruk konstatoval, že návrh má podporu kolegia fyzikální 
sekce.   
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c) Děkan požádal prod. V. Baumruka, aby navrhovatelé mimořádných odměn z fyzikální 

sekce pozorněji formulovali zdůvodnění těchto odměn.  
 
 
5. Propagace  

 
a) Kolegium se seznámilo s návrhy vedoucí OVVP na personální zajištění činnosti oddělení: 

rozšíření stávajícího úvazku Mgr. Pavla Habudy o 0,25 a přijetí Bc. Karla Koláře (stará se 
o FYKOS a výhledově převezme úkoly kol. Habudy) na 0,25 úvazku. Dále by vedoucí 
OVVP ráda využila Mgr. M. Mareše, Ph.D., jako supervisora systému Aesop (zatím do 
31. 3. 2013). Tajemník stručně rekapituloval současné pokrytí činnosti OVVP pracovními 
úvazky, často záměrně jen dočasnými, nebo dohodami o pracovní činnosti. KD schválilo 
přijetí K. Koláře na 0,25 úv. na jeden rok. Děkan a prod. P. Kolman se vyslovili pro 
posílení té části propagační činnosti, která probíhá mimo OVVP.  

. 
b) Databáze OVVP z hlediska FYKOS - názor na Databázi korespondenčních seminářů 

vyjádřený Karlem Kolářem ze SKAS poslal děkan členům KD pro informaci mailem.  
 
c) Sérii koncertů hudebních skupin v malostranském refektáři zahájí dne 16. 10. 2012 

vystoupení kapely Asonance. RUK akceptoval návrh MFF, aby celý hudební cyklus nesl 
název Akademické rezonance. Jde o celouniverzitní záležitost, na RUK má akci na 
starosti Ing. Pavlína Dvořáková (tel.: 224-491-273; mail: pr@cuni.cz). Styčným 
důstojníkem z MFF je prod. M. Rokyta, člen Asonance. Prod. M. Rokyta rozešle 
pozvánku - po jejím schválení ze strany RUK – členům KD, členům VR, předsednictvu 
AS a vedoucím pracovišť, s využitím laskavé nabídky dr. M. Stiborové, že se o toto 
rozeslání postará.  

 
 

6. Různé 
 

a) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Rokyty o informační tabuli instalované v karlínské 
budově MFF. Tabule umožňuje propagovat akce všech sekcí, bude-li o to zájem. Časem 
budou – po vyhodnocení zkušeností v Karlíně – takové obrazovky instalovány také 
v ostatních budovách.   

 
b) Organizace fakultních koncertů: kolegium doporučilo zachovat dosavadní, výborně 

osvědčenou, spolupráci s dr. M. Stiborovou, jakkoli nesouvisí s povinnostmi OVZS, a 
s doc. J. Pavluchem jako dramaturgem. Děkan dal k diskusi, zda sklenka vína, podávaná 
o přestávce koncertu zvláště pozvaným hostům v Malé aule, by neměla být nabízena 
všem návštěvníkům koncertu bez rozdílu. Závisí to na technických a finančních 
možnostech, ty zjistí tajemník. Kolegium rozhodne na příští schůzi.  

 
c) Pozvání prof. I. Rašky na symposium Functional Organization of the Cell Nucleus 

Symposium dne 22. 10. 2012 v Purkyňově ústavu na Albertově: děkan zvažuje svou 
účast na zahájení, program symposia zaujal prof. V. Baumruka, doc. J. Valentu a doc. 
Heřmana.  

 
d) Prod. M. Rokyta pozval členy kolegia na zahájení výstavy Deset let poté, připomínající 

povodně v srpnu 2002, jejich následky v Karlíně a  stav fakultní budovy nyní. Vernisáž se 
uskuteční 30. 10. v 16:00 hodin v karlínské knihovně.  

 
e) Prod. O. Čepek informoval, že rekonstrukce fasády malostranské budovy se chýlí ke 

konci a že informatická sekce chce stanovit pravidla pro parkování ve dvoře. Na dotaz, 
kdo by měl pravidla vyhlásit, kolegium doporučilo, aby návrh připravil a poté vydal sekční 
proděkan. Tajemník dal k úvaze uspořádání malé kolaudace stavby.  

 
 

Zapsala: 
T. Pávková 

mailto:pr@cuni.cz


 
Zápis ze 6. schůze kolegia děkana konané dne 17. října 2012  

(akademický rok 2012/2013) 
 
 

Přítomni: 
 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. 
Trlifaj 
přizváni Ing. D. Lanková (k bodu 3.), dr. M. Vlach (k bodu 6.) 

Omluveni: P. Kolman 
 
 
KD schválilo zápis ze schůze konané dne 3. 10. 2012.  
 
       
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Harmonogram zasedání VR MFF UK je na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm 

 
Strouhalovská přednáška se bude konat 9. ledna 2013. Přednášejícího vybere fyzikální 
sekce. Z: prod. V. Baumruk 
 

b) Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti dr. h. c. právních věd dne 17. 10. 2012 ve 
14:00 hodin se za děkana zúčastní prod. J. Trlifaj. (Čestný doktorát obdrží prof. Dr. 
Dr.h.c. mult. Robert Alexy z Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel a prof. Dr. Robert 
Badinter z Université Paris (Panthéon – Sorbonne). O zajištění účasti vhodného 
pracovníka v taláru byla požádána pracoviště KMA, ÚFAL, ÚTF a IÚUK. Pozvánky pro 
studenty obdržela k další distribuci předsedkyně SKAS Mgr. T. Bártlová.  

 
c) Příprava VR MFF (nejbližší zasedání 7. 11. 2012): podklady budou členům vědecké rady 

poskytovány v maximální možné míře elektronicky. Děkan a prod. J. Trlifaj uváží, zda 
nezveřejňovat na webu fakulty i tyto dokumenty.  

 
d) Návrh na úpravu doporučených hledisek hodnocení pro habilitační a jmenovací 

řízení na MFF UK (informatické obory): prod. J. Trlifaj připomněl osud návrhu 
předloženého na jaře 2011 informatickou sekcí fakulty a schváleného vědeckou radou 
MFF dne 8. 6. 2011. KD akceptovalo návrh prod. J. Trlifaje návrh obnovit a v upravené 
podobě jej znovu předložit vedení Univerzity Karlovy, ale teprve po schválení metodiky 
pro hodnocení vědeckých výsledků na rok 2013 Radou vlády. 

  
e) Infrastruktura ELIXIR: KD vzalo na vědomí informaci vedoucí OVZS, že na MFF nikdo 

přímý zájem neprojevil, jde o záležitost bio-informatickou. Děkan požádal prod. O. Čepka, 
aby o možnosti zapojit se do ELIXIR informoval Mgr. J. Šejnohu.   

 
f) Předseda Humboldt klubu prof. J. Franc pozval děkana na pódiovou diskusi, pořádanou 

Humboldt klubem ve spolupráci s Velvyslanectvím SRN v Praze dne 7. 11. 2012 od 
18:00 hodin v Lobkovickém paláci v Praze. Tématem diskuse je Hodnocení a financování 
vědy a vysokých škol. Děkan požádal prof. France o bližší informace, a proto se s ním 
sešel 16. 10. t.r. Pozvání na diskusi využijí děkan, proděkani J. Trlifaj, V. Baumruk a F. 
Chmelík.  

 
g) Děkan obdržel pozvání od doc. R. Leitnera, předsedy Výboru pro spolupráci ČR s CERN, 

na Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí členství ČR v CERN. Akce se koná 
v pátek 26. října 2012 od 9 do 17 hodin v budově AV ČR na Národní tř. 3. Ke stejné 
příležitosti se ve čtvrtek 25. 10. 2012 v 15:30 konají v refektáři na MS dvě veřejné 
přednášky. Prod. V. Baumruk pošle prod. M. Rokytovi informace v elektronické podobě, 
aby mohly být zveřejněny na informační obrazovce v Karlíně.   

 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm


Kolegium děkana MFF 17. října 2012 
 

2 
 

h) Prod. J. Trlifaj 
i) Kolegium projednalo návrh směrnice děkana o doplňkových (režijních) nákladech. 

Prod. V. Baumruk uvedl, že fyzikální sekce setrvá u svého osvědčeného způsobu, 
tzn. nebude na odvody zřizovat jedno jediné středisko, ale bude je distribuovat 
přímo na účty pracovišť. Koncept směrnice je pro členy KD uložen na: 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/veda/index.htm 
 

ii) Digitalizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MFF: prod. J. 
Trlifaj seznámil kolegium se svými dvěma návrhy; oba (navržený postup a pokyny) 
jsou v úložišti KD: 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/veda/index.htm 
 

Půjde o interní fakultní systém. Děkan by uvítal, kdyby univerzitní systém Habilion 
zřetelně uváděl informaci, že funguje pouze v testovacím režimu.  
Kolegium digitalizaci řízení schválilo, prod. J. Trlifaj návrhy dopracuje ve smyslu 
námětů z diskuse (autentizace habilitačních prací, pořizování výtisků pro oponenty 
a pro archiv knihovny apod.). Prod. J. Trlifaj se pozastavil nad množstvím výtisků 
návrhů na jmenování profesorem, které je požadováno rektorátem pro VR UK 
(75 kopií).   

 
iii) Nová pracovnice OVZS Ing. Anděla Michálková byla přijata na 0,75 úvazku, její 

agendou jsou především vnitrouniverzitní projekty (tj. GAUK, Fond mobility UK, 
SVV).  

 
iv) KD vzalo na vědomí, že se uskutečnila schůzka s dr. V. Šťastnou z RUK, jednání 

ještě pokračují.   
 

v) Prod. J. Trlifaj konstatoval, že je potvrzen oboustranný zájem o spolupráci 
s univerzitou v Lucemburku.  

 
vi) KD přijalo návrh prod. J. Trlifaje na prodloužení bilaterální smlouvy s univerzitou 

v Padově. Jednat v této věci bude prod. J. Trlifaj.  
 

vii) Fond mobility UK: KD akceptovalo návrh prod. J. Trlifaje předložit na RUK všech 
14 návrhů z pracovišť MFF. Požadavky ve svém součtu nepředstavují přehnanou 
sumu.  

 
viii) Univerzitní post-docs: děkan poznamenal, že termín pro podávání žádostí byl 

stanovený na 28. 8. 2012, přičemž pořadí žádostí žádal RUK dostat už 3. 9. 2012. 
Pak nastala prodleva, kdy příslušná komise RUK se návrhy zabývala až 15. 10. 
2012. Děkan získal neformální informaci, že všechny tři návrhy z MFF byly 
posouzeny kladně, jenže mezitím jeden z uchazečů přijal místo jinde. Proces 
přijímání zahraničních post-docs patrně nepodléhá univerzitnímu konkursnímu 
řádu. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Děkan ustavil Pracovní skupinu pro přípravu studia Informatiky na MFF v anglickém 
jazyce, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8155.htm 
 
        Předsedou skupiny je prod. P. Kolman.  
 
b) Děkan ustavil Pracovní skupinu pro web, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8156.htm 
  
        V čele skupiny stojí děkan, první schůzku svolal na 15. 10. 2012, 16:00 hodin. 

 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/veda/index.htm
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/veda/index.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8155.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8156.htm
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c) Podmínky pro přijímací řízení 2013/2014: AS vyhověl děkanovu přání a návrh podmínek 
projedná na mimořádném zasedání konaném po Čaji se senátorkami dne 17. 10. t.r. 

 
d) Akreditace: cestou RUK dospěly na MFF kopie rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti 

akreditace doktorských studijních programů se čtyřletou standardní dobou studia 
společně uskutečňovaných s ústavy AVČR.  

 
e) Slavnostní promoce absolventů rigorózního řízení se uskuteční ve čtvrtek 29. 11. 2012 ve 

13:30 hod. ve velké aule Karolina. Účast promotora, učitele fakulty v taláru a pedela 
zajistí studijní oddělení. Děkana zastoupí prod. F. Chmelík.  

 
f) Mimořádné přijímací řízení pro obor DS 4I5: ve vyhlášené lhůtě (15. 10. 2012) se žádný 

uchazeč nepřihlásil.  
 

g) Požadavek ředitele ÚTIA AVČR prof. J. Flussera, aby v tzv. dodatku k diplomu bylo 
uvedeno školicí pracoviště:  prod. F. Chmelík konstatoval zjištění, že odbor pro záležitosti 
studentů RUK na této možnosti již nějakou dobu pracuje. Děkan tedy doporučil počkat na 
výsledek do konce roku 2012. Současně požádal prod. F. Chmelíka, aby informoval pana 
kancléře UK.   

 
h) VR MFF per rollam schválila návrh děkana na rozšíření Oborové rady Informatika, návrh 

na jmenování členů RDSO 4I5 a návrh na jmenování odborníků do komise K2 pro 
obhajoby doktorských disertačních prací. Následné administrativní kroky učiní prod. F. 
Chmelík (návrh panu rektorovi, aby jmenoval nové členy OR, poté ustavení RDSO 4I5).  

 
i) Fakulta roku 2012/2013: vyhlašuje se druhý ročník projektu, jehož pořadatelem je Česká 

studentská unie. Pořadí z loňského ročníku je na adrese:  
http://fakultaroku.cz/zebricky/ 

Kolegium doporučilo předat informaci o projektu Studentské komoře AS.  Krátkou 
informaci pošle organizátorům projektu prod. F. Chmelík.   

 
j) Požadavek SKAS, aby mohla rozesílat hromadnou korespondenci studentům MFF na 

jejich e-maily: adresami disponuje studijní oddělení MFF. Děkan poslal členům kolegia 
právní rozbor člena SKAS Bc. J. Michálka. Jeden konkrétní mail od předsedkyně SKAS 
(zdravici studentům na počátku akademického roku) odeslala vedoucí studijního 
oddělení. Děkan je nakloněn předsedkyni SKAS vyhovět a odesílání mailů jí umožnit. 
Kopii mailu vždy obdrží studijní proděkan nebo děkan. Definitivně děkan rozhodne po 
konzultaci s dr. P. Zakouřilem z odd. PSíK.  

 
k) Papírová anketa: na upozornění člena SKAS Mgr. P. Lasáka opravil děkan nepřesnost 

související s chybnou informací o datu ukončení elektronické ankety (elektronická anketa 
je uzavíraná až k 21. 10., nikoli ke 30. 9.); opravený dokument je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/p_anketa_2012.pdf 
O tom, který z nich bude mít v agendě anketu, se studijní proděkani dohodnou po 
ukončení elektronické ankety za LS 2011/12. 

 
l) Prod. F. Chmelík 

i) KD diskutovalo o návrhu prod. F. Chmelíka novelizovat fakultní studijní předpisy 
a v té souvislosti pozměnit proceduru schvalování školitelů doktorandů. Prod. F. 
Chmelík chápe Radu doktorského studijního oboru jako část Oborové rady, tedy 
orgán pro posouzení návrhu na školitele dostatečně kompetentní a současně - na 
rozdíl od početné OR - flexibilní. Děkan by rád zachoval dosavadní způsob, kdy 
školitele schvaluje na návrh předsedy RDSO vědecká rada MFF; zvyšuje to 
standard kvality. Platnost někdejšího usnesení VR MFF (přijatého 11. 10. 1995) 
o tom, že odborník schválený do K-komise pro obhajoby doktorských disertací se 
může automaticky stát školitelem, byo schváleno pro dřívější tříleté doktorské 
studium a pro nové čtyřleté studium již neplatí. Děkan požádal prod. F. Chmelíka o 
provedení revize složení K-komisí a dále o to, aby VR MFF dostala na své 
listopadové jednání seznam všech nově přijatých doktorandů a jména jejich 
navržených školitelů.  

http://fakultaroku.cz/zebricky/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/p_anketa_2012.pdf
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Diskutované otázky ukázaly, že věci směřují k revizi směrnice děkana pro 
organizaci studia a k navržení nového studijního řádu fakulty.   

 
ii) Standardy Akreditační komise: KD diskutovalo o obsahu termínů školitel, 

konzultant, supervizor, externí vedoucí diplomové práce. Výklad by se měl odrazit 
v novelizovaných studijních předpisech, které připraví prod. F. Chmelík. Ještě 
proběhnou konzultace s fakultními zástupci v Akreditační komisi.  
 

iii) Prod. F. Chmelík dal k diskusi, zda otevřít zapisování předmětů určených pro 
doktorské studium také studentům bakalářského a navazujícího magisterského 
studia, resp. zda pak uznávat zkoušky z těchto předmětů. Prod. F. Chmelík 
prodiskutuje aspekty této záležitosti s předsedy Oborových rad.   

 
iv) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka o počtu studentů zapsaných ke 

dni 15. 10. 2012. Zatím jsou čísla předběžná; až bude zápis uzavřen, podá prod. F. 
Chmelík podrobnou zprávu. V rámci přezkumného řízení zrušil rektor UK jedno 
děkanovo rozhodnutí o nepřijetí a rozhodl odvolávající se studentku přijmout.  

 
Bc. PS BF BI BM FMUZV MDU MIU FMU2V Celkem 

2011 146 136 206 17 5 3 1 514 
2012 208 113 166 19 3 4 xxx 513 

 
Bc. KS BF BI BM FMUZV MDU MIU FMU2ZV Celkem 

2011 47 39 21 7 2 1 4 121 
2012 xxx xxx xxx 14 6 1 xxx 21 

 
Nav. PS F I M UZŠ Celkem 

2011 68 112 93 0 273 
2012 50 99 99 0 248 

 
Nav. KS F I M UZŠ Celkem 

2011 4 14 6 0 24 
2012 3 11 3 2 19 

 
v) Kolegium souhlasilo s tím, aby studentům, kteří končí kurz Angličtina pro 

matematiku zkouškou UNIcert III., mohla být tato zkouška uznána místo zkoušky 
z angličtiny v doktorském studiu. Vedoucí KJP dr. A. Křepinská to doporučila, 
neboť zkouška UNIcert je podle jejího názoru velmi obtížná. (UNIcert  je 
mezinárodní systém certifikace a akreditace jazykových programů v univerzitním 
prostředí.) 

 
vi) Změna stavu starších závěrečných studentských prací v SIS (mail prof. J. 

Antocha): vedení vyslovilo požadavek, aby informace v SIS byly v souladu se 
skutečností. Vyřízení zajistí prod. F. Chmelík.  

 
vii) Cena rektora UK nejlepším absolventům UK byla vyhlášena 18. 6. 2012, 

informovala o ní vývěska studijního oddělení. Interní termín pro podání návrhů 
vypršel 15. 10. 2012, na MFF bez odezvy. Podobně nebyl podán žádný návrh na 
mimořádnou cenu rektora UK. Prod. F. Chmelík proto termín posunul na 22. 10. 
t.r.,  informaci o cenách rozdal na místě sekčním proděkanům.  

 
viii) Zapisování si předmětů MFF studenty z jiných fakult UK nebo jiných vysokých škol: 

po diskusi se KD obecně vyslovilo pro otevřenost fakulty a možnost zapsat si 
předměty (do vyčerpání volné kapacity) - v rámci UK je taková možnost ostatně 
zakotvena. Organizačně-technické provedení zajistí prod. F. Chmelík v součinnosti 
s odd. PSíK. Prod. M. Rokyta doporučil revidovat smlouvy, které má MFF uzavřené 
s jinými fakultami UK, např. s FSV UK.  
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ix) Cena děkana MFF za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci: prod. F. Chmelík 
svolal schůzku pro posouzení návrhů na 22. 10. 2012. 

 
m) Prod. M. Rokyta 

i) Děkan vyhověl návrhu prod. M. Rokyty na udělení mimořádných odměn  za vedení 
přednášek v rámci Úvodního kurzu z matematiky pro nastupující studenty. 

 
ii) KD prodiskutovalo problematiku výuky vedené studenty včetně konkrétních 

problémů v matematické sekci, jak je předestřel prod. M. Rokyta. Kolegium 
potvrdilo platnost pravidla, že každý učící student musí mít s MFF navázaný 
pracovně-právní vztah. Platí silné doporučení, aby rozsah této výuky nepřesáhl, až 
na dobře zdůvodněné výjimky schválené školitelem a sekčním proděkanem, 
4 hodiny týdně. Učící student musí také předem souhlasit s výší svého úvazku.  

 
iii) Papírová anketa: výsledky papírové ankety mohly být ovlivněny tím, že někteří 

vyučující nerozdali na své přednášce formuláře nebo nedohlédli na jejich vyplnění. 
Jsou také doloženy případy předmětů, na kterých byly formuláře vyplněny, ale ve 
výsledcích tyto předměty nebyly, což poněkud snižuje vypovídací hodnostu 
papírové ankety.  

 
iv) Prod. M. Rokyta diskutoval v matematické sekci a s pedagogickou radou sekce 

o Dni otevřených dveří. Shodli se na závěru, že odpolední program v malostranské 
budově (MS) matematikům vyhovuje a nepřejí si program přemístit do karlínské 
budovy. Současně se zvažuje, že by se v Karlíně na přelomu ledna a února konal 
Jeden den s matematikou a na MS Jeden den s informatikou.  

 
v) KD vzalo na vědomí informaci o problému, který se objevil v matematické sekci 

v souvislosti s nepřesnostmi ve studijních plánech všeobecně vzdělávacího 
předmětu matematika v rámci CŽV a na který upozornila předsedkyně SKAS. 
Záležitost už je vyřešena.  

 
vi) Na děkanův dotaz prod. M. Rokyta uvedl, že do úvodního přípravného kursu 

z matematiky se mohou přihlásit studenti bakalářského studia ze všech tří 
programů studia. Prod. V. Baumruk uvedl, že garant studijního programu Fyzika 
prof. J. Podolský zvažuje možnost zapojit se do kursu aktivně.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Kolegium vzalo na vědomí výklad vedoucí hospodářského oddělení Ing. D. Lankové 

týkající se metodiky konstrukce rozpočtu MFF, sestavování závěrek a formátu 
ekonomických podkladů pro AS MFF.  

 
b) Příprava závěrky hospodaření MFF k 30. 9. 2012: kolegium obdrží podklady k projednání 

na své schůzi 31. 10. t.r., pak bude závěrka předložena ke schválení Akademickému 
senátu fakulty na jeho jednání 14. 11. t.r. Děkan požádal tajemníka a Ing. D. Lankovou, 
aby probrali s ekonomickou komisí AS MFF formát senátu předkládaných ekonomických 
podkladů.  

 
c) Kolegium vzalo se souhlasem na vědomí, že ke dni podání žádosti MFF o poskytnutí 

části příspěvku na kapitálové výdaje („výměna investic“) činil tento objem 19.695 tis. Kč. 
Po vyřízení žádosti bude provedena rozpočtová úprava, po které dojde ke snížení 
objemu provozních prostředků a posílení objemu investičních zdrojů v uvedené výši. 

 
d) Ing. D. Lanková seznámí děkana se stavem rezerv a střediska 901. Děkan předpokládá 

zvýšení nákladů na propagační akce fakulty.   
 

e) MFF může očekávat 2,36 mil. Kč z rozdělovaného zisku UK.  
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f) Ing. D. Lanková doporučila, aby děkan předložil senátu fakulty návrh na převedení 
hospodářského výsledku MFF ve schvalovacím řízení za rok 2011: 
i) převedení zisku v částce 306.918,22 Kč ve prospěch nerozděleného zisku MFF; 
ii) převedení vnitrouniverzitního zisku v částce 4.544.643,65 Kč na úhradu 

vnitrouniverzitní ztráty minulých období. 
 

g) Prod. O. Čepek se dotázal na výši nákladů spojených s udělením čestného doktorátu UK. 
Fakulta hradí ubytování, přednášku, raut; celková suma činí odhadem 160  tis. Kč. Talár 
pro nositele čestného doktorátu platí RUK.   
 

h) Prod. O. Čepek požádal, aby se KD na jedné z příštích schůzí podrobněji věnovalo  
investičním prostředkům; zajímá jej to hlavně v souvislosti s konstrukcí sekčních 
rozpočtů.   

 
i) Žádost o bezplatné zapůjčení refektáře podal vedoucí KNM prof. V. Dolejší, a to pro 

uspořádání koncertu v rámci mzn. konference FEIST2013 – Finite Elements in Science 
and Technology. Koncert je naplánovaný na 21. června 2013 od 18 do 19:30 hod. 
Kolegium žádosti vyhovělo.   

 
j) Prod. O. Čepek tlumočil žádost prof. J. Pokorného o bezplatné zapůjčení refektáře na 

12. 12. 2012 pro koncert pěveckého souboru Gaudium Pragense. Kolegium souhlasilo, 
s podmínkou, že na koncert budou pozváni členové vedení fakulty a že bude v rozumné 
míře otevřen fakultní veřejnosti.   

 
k) Tajemník 

i) Děkan ponechal zatím beze změny stávající rozdělení kompetencí děkana a 
tajemníka při podepisování smluv.  

 
ii) KD vzalo na vědomí informaci, že většina prací spojená s geotermálními vrty na 

Karlově je hotová. Minulé pondělí se sešli tajemník fakulty, Mgr. P. Vlášek, P. 
Michálek, prod. V. Baumruk a prof. V. Sechovský, jednali o napojení správy budov 
a fyzikálních pracovišť na nový systém.  

 
iii) Kolaudace nové fasády malostranské budovy se uskuteční ve čtvrtek 1. 11. t.r. 

v 9:00 hodin. Pozvání zainteresovaných osob zajistí správa budov, zvláštních 
hostů pak tajemník fakulty. Zváni jsou samozřejmě všichni členové vedení fakulty.  

 
iv) Kolegium prohovořilo návrh prof. M. Feistauera na zakoupení koncertního křídla 

a jeho umístění v refektáři. Rozhodnutí nepadlo, děkan požádal o přesnou 
specifikaci vyhlédnutého nástroje.   

 
v) Cena výpočetní techniky nakupované pro Knihovnu MFF: na základě neformálního 

podnětu od člena akademické obce požádal děkan o přehled nákupů za poslední 
tři roky. Tajemník fakulty seznámil kolegium s podklady od hospodářského 
oddělení a se zdůvodněním vedoucí knihovny dr. D. Hruškové. Výpočetní technika 
byla odebírána od firem Turbosoft a Softcom. Kvůli zjištění cen, jaké na trhu 
výpočetní techniky platily ve zkoumané době, využil děkan nabídku prod. M. 
Rokyty opatřit vyjádření nezávislého prodejce. Své vyjádření poskytli dále vybraní 
odborníci MFF ze SISAL a PSíK. Podle děkanova názoru ze zjištěných okolností a 
posudků nevyplývá, že by docházelo k úmyslnému zvýhodňování na úkor rozpočtu 
MFF UK a není třeba, aby vedení fakulty přijalo nějaká zpětná opatření. Podle 
posudků totiž ceny příslušenství odpovídaly cenám na trhu v dané době, nákup 
dražších variant monitorů vedoucí knihovny zdůvodnila potřebami jejich uživatelů a 
v cenách počítačových sestav se promítl nadstandardní servis poskytovaný firmou 
Turbosoft knihovním střediskům Karlov, MS a Troja (servis středisku Karlín 
poskytuje O. Ulrych, nákupy se prováděly od firmy Softcom). Tajemník osloví 
vedoucí SISAL, PSíK a trojské počítačové domény, zda a za jakých podmínek by 
byli schopni starat se v rámci dané budovy/areálu o výpočetní techniku oddělení 
knihovny včetně nákupů. Vedení fakulty posoudí, zda by takový postup přinesl 
očekávanou úsporu a vydá doporučení pro další nákupy. 
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vi) Firma TP systém, s.r.o., nabízí k dlouhodobému pronájmu reprezentativní prostory 

v centru Prahy. MFF nabídku nevyužije.  
 

vii) Firma Sdružení CZ.NIC pořádá pro studenty konference zaměřené na 
problematiku internetu. Na sobotu 24. 11. t.r. by si chtěla pronajmout prostory 
v budově MFF na Malostranském nám., při té příležitosti nabídla, aby se MFF stala 
partnerem akce. Kolegium v obou případě souhlasilo.  

 
viii) Fakultní ples 2013: hlavním organizátorem je spolek Matfyzák. Kolegium 

souhlasilo s tím, aby se MFF opět stala spolupořadatelem a přispěla částkou ve 
výši 100 tis. Kč.  

 
ix) Vysokoškolský Hyde park (Lidové noviny): prod. V. Baumruk se pokusí získat 

ve fyzikální sekci autora/autory vhodného příspěvku. Děkan uvažuje o tom dát 
v tomto směru impuls také propagační komisi fakulty.   

 
x) Děkan poskytl rozhovor redaktorce deníku Lidové noviny, interview „Chceme lákat 

i studenty z Británie“. Vyšlo 16. 10. 2012, je i na webu fakulty:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/20121016_laa_23.pdf 

 
xi) Cestovní pojištění: tajemník informoval, že smlouva s pojišťovnou Vitalitas letos 

končí, a položil otázku, zda vedení fakulty chce zachovat princip, kdy se pracovníci 
MFF povinně pojišťují pro pracovní cesty u jedné pojišťovny. V současnosti platí, 
že pracovník fakulty nemůže bez cestovního pojištění do zahraničí na služební 
cestu vyjet. KD doporučilo provést v průběhu listopadu poptávku mezi 
pojišťovnami, děkan navrhl oslovit pojišťovnu Uniqua, a.s., která kromě jiného 
nabízí slevu pro držitele průkazek ITIC a ISIC. Prod. Z. Němeček pokládá za 
podstatné, jaké finanční plnění pojišťovny nabízejí.  

 
xii) Kalendář MFF na rok 2013: kolegium se znovu vrátilo k návrhu vytvořit kalendář ze 

snímků od doc. Jaroslava Blažka a podrobilo nové revizi výběr fotografií. Schválilo  
rozšířit kalendář na 14 listů, ve formátu A3. Finální grafické zpracování provede 
reprostředisko.  

 
 
 

4. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Podzimní kolo výběrového řízení na obsazení pracovních míst: text inzerátu dopracuje 
personální oddělení ve smyslu doporučení právničky (kvalifikační předpoklady budou 
popsány přesně podle Katalogu prací).  Text by měl být stylisticky jednotný.  

 
b) KD pokračovalo v diskusi, která byla zahájena již mailem, o vydávání platových výměrů a 

zasílání pracovních smluv zaměstnancům MFF. Děkan jednal s Mgr. T. Jančákem. Ačkoli 
podle vyjádření vedoucího personálního oddělení jsou po každé změně zasílány 
příslušné dokumenty do vlastních rukou vedoucímu příslušného pracoviště, 
v matematické sekci eviduje prod. M. Rokyta několik reklamací; konkrétní údaje poskytne 
děkanovi. Vnitřní předpis UK otázku platového výměru neřeší, hovoří se o něm 
v zákoníku práce. Podle názoru děkana má každý zaměstnanec právo vědět, z jakých 
zdrojů je placen. Platovým výměrem by měl stanovenu výši tarifního platu a osobního 
ohodnocení, mailem by mohl dostávat percentuální dělení zdrojů.  

 
c) Děkan upozornil, že pracovník, který končí svůj svazek s MFF dohodou, musí dostat od 

personálního oddělení kopii této oboustranně uzavřené dohody.   
 
 
 
 

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/20121016_laa_23.pdf
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5. PROPAGACE  
 

d) Kolegium vzalo na vědomí informace děkana o první schůzce pracovní skupiny pro web, 
která se uskutečnila 15. 10. t.r. Skupina se zabývala principiálními otázkami, jako zda má 
mít každá webovská stránka v českém jazyce svůj anglický ekvivalent, zachování  
odpovědnosti konkrétních osob za obsah té které stránky a způsob vymáhání plnění této 
úlohy, a především, zda se má usilovat o pořízení zcela nového fakultního webu (patrně 
externím dodavatelem), nebo postupně upravovat vlastními silami web stávající. Děkan 
pošle členům kolegia závěry zformulované prod. P. Kolmanem. Příští schůzku pracovní 
skupiny svolal děkan na 22. 10. t.r.  

 
e) Příprava a propagace studia v angličtině 

i) Propagační asi 2minutové video – dr. M. Vlach nastínil scénář. Video by se dalo 
umístit na web, používalo by se na různých propagačních akcích. Kolegium 
vyjádřilo svou podporu. Dále dr. Vlach zmínil další formy krátkých propagačních 
videofilmů založených na různých animacích; to by ovšem předpokládalo vyšší 
náklady (150 – 200 tis. Kč). MFF by měla mít video kanál na YouTube.  

ii) Příprava výuky v angličtině: propagační letáček navržený grafikem by si zasloužil 
ještě upravit.    

 
f) Redaktorka webu Mgr. E. Uzlová předala děkanovi kalkulaci na vytvoření loga MFF UK a 

jeho manuálu v různých variantách (pro účely webu) zpracovanou J. Štěpánovou 
v březnu 2012 a také nabídku služeb konzultací a uživatelského testování pro Karlovu 
univerzitu v Praze od firmy H1.cz, s.r.o. 

 
g) Vedoucí OVVP předložila děkanovi termíny, které jsou v Národním domě na Vinohradech 

nabízené pro konání DOD 2013: úterý 19. 11., 26. 11., 3. 12.; středy 20. 11., 27. 11., 4. 
12.; čtvrtky 21. 11., 28. 11. 2013. Kolegium své rozhodnutí odložilo. Předtím chce 
posoudit letošní DOD a podle toho i rozhodnout o místě konání toho příštího.  

 
h) Informační den UK se bude konat v sobotu 10. 11. 2012 v budovách 1. lékařské a 

Přírodovědecké fakulty UK na Albertově. Přípis pror. M. Šobra obdrželi prod. F. Chmelík 
a vedoucí OVVP.  

 
i) Pozvánka na 6. ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí PRO EDUCO & PRO 

JOB 2012, který se uskuteční 20.-22. 11. 2012 v Košicích: po diskusi kolegium doporučilo 
veletrhu se aktivně zúčastnit. Protože vedoucí OVVP na to nemá volnou kapacitu a akce 
je pětidenní, požádal děkan, aby se jako reprezentanti fakulty v Košicích vystřídali dr. M. 
Vlach, Ph.D., prod. M. Rokyta a případně prod. F. Chmelík. Děkan se na Čaji se senátory 
dotáže SKAS, zda by se nechtěla na účasti podílet.  

 
j) Veletrh Gaudeamus: vedoucí OVVP upřesnila, že Mgr. Pavel Brom bude u stánku MFF 

UK zástupcem Studentské unie UK. Další členové SU UK zastupují jiné fakulty UK a mají 
společnou hlavní přednášku o Univerzitě Karlově. (Týká se bodu 6.e) zápisu ze 2. schůze 
KD konané 12. 9. 2012.) 

 
k) Noviny Prahy 2: děkan by rád časem uplatnil vhodné příspěvky z MFF.   

 
 

 
6. RŮZNÉ 
 

l) Dne 10. října 2012 zemřel prof. RNDr. Miloš Šícha, DrSc. Poslední rozloučení se 
zesnulým se koná ve čtvrtek 18. 10. 2012 v 11:30. Vedení fakulty bude na pohřbu 
reprezentovat prod. V. Baumruk.  Děkan se smutečního aktu nemůže zúčastnit kvůli 
účasti na slavnostním předávání cen GAČR. 

 
m) KD vzalo na vědomí informaci děkana o některých závěrech z porady děkanů konané 

dne 15. 10. 2012 na RUK. 
i) Poděkování za zprávu o internacionalizaci fakult. 
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ii) PRVOUK: přijdou formuláře na vypracování pololetní zprávy, termín pro 
vypracování vyprší 20. 2. 2013. Co se týká vykazování publikací, chápou se jako 
výsledky podpořené z institucionálních prostředků. Prod. M. Rokyta uvedl, že Mgr. 
J. Kuča již připravil možnost, aby v systému OBD mohla být poznámka o podpoře 
z PROVUK.  

iii) Budou vypsané projekty SVV. Mají se chápat jako plošná finanční podpora 
doktorandů. 

iv) Zavádění fakultních dětských koutků či školek. UK je nebude zřizovat centrálně, 
protože dislokace fakultních pracovišť je velmi různá. Děkan požádal tajemníka, 
aby vstoupil v jednání s PřF UK, která takové zařízení již připravuje, a zjistil 
možnosti případné participace MFF.   

v) Aktualizace Dlouhodobého záměru UK pro rok 2013: dokument deklaruje podporu 
vedení přednášek v anglickém jazyce („zvýšit podíl výuky v cizích jazycích již 
v bakalářských studijních programech; k tomu využít i akreditací a re-akreditací 
studijních programů“). 

 
n) Děkan MFF se ve čtvrtek 1. listopadu t.r. sejde s děkany přírodovědeckých fakult na 

společném jednání v Praze a poté se s nimi zúčastní přijetí u ministra školství.  
 
o) Výroční zpráva Univerzity Karlovy za rok 2011 je k nahlédnutí na sekretariátě děkana a 

dále na webu:  
http://www.cuni.cz/UK-139-version1-vzc2011.pdf (text) 
https://xs.ruk.cuni.cz/VZC2011/index.html (tabulky, grafy) 

 
p) Aktivity studenta Davida Salače (registrace sdružení Studentská organizace 

Matematicko-fyzikální fakulty UK na adresu Ke Karlovu 2027/3, Praha): kopii dokumentů 
zaslaných Mgr. P. Lasákem poskytl děkan neformálně kancléři UK.  Děkan požádal 
tajemníka fakulty, aby dokumenty odeslal na RUK oficiální cestou, spolu s žádostí 
o zahájení řízení vedoucího ke změně názvu a adresy spolku.  

 
q) Organizace koncertů MFF: vedoucí OVZS odpověděla kladně na dotaz děkana, zda je 

ochotna i nadále zajišťovat agendu spojenou s pořádáním fakultních koncertů. Tajemník 
zjistí, za jakých podmínek by bylo možné pozměnit aranžmá koncertu.   

 
r) Katedra tělesné výchovy MFF pořádá v sobotu 3. listopadu 2012 volejbalový turnaj pro 

studenty a zaměstnance fakulty. Pozvánku KTV rozeslala včas mailem.  
 

s) Akademické rezonance: první koncert se konal 16. 10. 2012 za přítomnosti pana rektora, 
vystoupení skupiny Asonance bylo úspěšné.  

 
 
 
Příští schůze se uskuteční 31. října 2012 od 8:15 hodin.  
 
Děkan plánuje podrobněji prohovořit trendy učitelského studia a perspektivy fakultních didaktických 
pracovišť KDM, KDF, KSVI. Jednání je svolané na 31. 10. 2012, 16:15, pozváni jsou vedoucí 
jmenovaných didaktických pracovišť, sekční proděkani a předsedkyně SKAS.  

 
 

Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.cuni.cz/UK-139-version1-vzc2011.pdf
https://xs.ruk.cuni.cz/VZC2011/index.html


 
Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 31. října 2012  

(akademický rok 2012/2013) 
 
Přítomni: 
 

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

 k bodu 6. přizván M. Vlach 
 
Kolegium schválilo zápis ze 17. 10. 2012.  
       
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Prod. J. Trlifaj 
i) Novela směrnice děkana o doplňkových (režijních) nákladech čeká na právní 

posouzení.   
 
ii) Univerzitní systém Habilion se jeví jako z velké části hotový, 31. 10. t.r. se 

uskuteční na OVZS jednání s pracovníky ÚVT UK spojené s dalším otestováním 
jeho funkčnosti. Autoři systému dostali od MFF požadavky shrnující, co má SW 
umožňovat. Klíčovým požadavkem je elektronické podávání žádostí o habilitaci. 
Bude-li tato podmínka splněna, bude od 1. 1. 2013 jednodušší používat upravený 
Habilion, než zavádět nový fakultní systém.  

 
iii) Úprava webových stránek OVZS: 31. 10. t.r. se na OVZS uskuteční jednání s Mgr. 

E. Uzlovou.  
 

iv) PRVOUK: průběžná zpráva za rok (celý) 2012 se předkládá v termínu do 20. února 
2013. Podrobnosti o jejím obsahu a způsobu předložení jsou stanoveny Opatřením  
rektora č. 11/2012. Podobně bude třeba vypracovat zprávy o UNCE. 

 
v) Zastoupení MFF v panelech GAČR: do 15. 12. t.r. je třeba navrhnout nové 

kandidáty. Prod. J. Trlifaj požádal sekční proděkany o nominace preferující 
kandidáty, kteří již jsou hlavními řešiteli významných dlouhodobých projektů (ERC, 
ERC.CZ, centra excelence), a tudíž nebudou v následujících čtyřech letech žádat 
o granty GAČR. Přehled o současném stavu zastoupení MFF v panelech GAČR 
dostali členové KD mailem. 

 
vi) Tzv. juniorské granty ERC podali dva pracovníci MFF (z KFKL a ÚČJF). 

 
vii) Dr. V. Šťastná z odboru strategií a analýz RUK pokračuje v práci na dokumentu 

o internacionalizaci MFF.  
 

viii) Spolupráce s univerzitou v Padově – formální kroky k jejímu pokračování byly 
učiněny.   

 
ix) Projekty GAUK: bylo vyhlášeno 10. kolo interní grantové soutěže UK. Vedoucí 

OVZS vypracovala „nápovědu“ pro potenciální žadatele, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/gauk2013info.pdf 
Nápověda byla pochvalně kvitována SIAM Student Chapter i studentskou komorou 
AS MFF UK. 

 
x) Děkan se zúčastnil zasedání VR GAČR, kromě jiného získal informaci, že se bude 

otevírat nový typ juniorských startovacích grantů; měly by nahradit současné 
postdoktorské granty GAUK, důraz bude kladen na kvalitu, projekty by se snad 
mohly stát předstupněm ERC grantů. 

 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/gauk2013info.pdf
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xi) Bolzanova cena: podle informací prod. J. Trlifaje nebyl za matematiku z MFF 
podán žádný návrh.  

 
xii) Přístup k databázím (financování národních konsorcií - viz bod 1.e)vii) v zápisu 

z 26. 10. 2012). Podle aktuální informace vedoucí knihovny byly přístupy na rok 
2013 zaplaceny, zatím pro M a F. Ohledně I se čeká na rozhodnutí z Bruselu; 
částka je nevysoká, takže i v případě negativního rozhodnutí v rámci EU by ji byla 
schopna uhradit knihovna MFF ze svého rozpočtu.  

 
xiii) Penále ve výši 69 003,- Kč vzniklé kvůli odstoupení RNDr. Milana Orlity od 

smlouvy k projektu Infračervená magnetospektroskopie nových 2D systémů: 
MŠMT zamítlo žádost pror. P. Volfa o prominutí této finanční sankce. Pror. P. Volf 
ve svém dopise z října t.r. (doručeném 29. 10. t.r.) vyjádřil přání dohodnout se 
s děkanem MFF o způsobu řešení situace. Proděkani J. Trlifaj a V. Baumruk 
podrobně seznámili KD s historií tohoto případu, v němž sehrály roli i nepružná 
komunikace s RUK a špatně nastavený systém projektů Návrat.   
Děkan a prod. O. Čepek upozornili na rizika projektů TAČR, zejména v souvislosti 
s projekty Alfa.  

 
xiv) Petice Initiative for Science in Europe: informace o petici jsou šířeny mnoha 

cestami, možnost připojit se k ní je otevřena na webu: 
http://www.no-cuts-on-research.eu/index.php?file=petition.htm 

 
b) Metodika hodnocení vědeckých výsledků 2013: prod. Z. Němeček na děkanův dotaz 

sdělil, že předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace  vzalo na vědomí principy 
metodiky a uložilo Komisi pro hodnocení výsledků, aby je dopracovala pro následující 
schůzi RVVI.  

  
c) Cena Siemens: KD vzalo na vědomí několik možných nominací z fyzikální sekce, prod. 

V. Baumruk do pátku 2. 11. předloží děkanovi definitivní návrh (stalo se po KD: za 
výzkum byl navržen prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.).  
 

d) Prezentace MFF, příprava studia v angličtině: děkan informoval, že byly navázány různé 
kontakty a že jedním z prvních bylo spojení se zastupitelským úřadem Pákistánské 
islámské republiky v Praze. V rámci těchto styků se v pátek 9. 11. t.r. ve 14:00 hodin 
uskuteční v refektáři přednáška, kterou pronese Dr. Alla Ditta Raza Choudary z Abdus 
Salam School of Mathematical Sciences, GC University, Lahore. 
Od 13:00 hod. bude předcházet přednáška, kterou pronese  prof. Pierre Shapira (Paris 
VI). Profesor Shapira též prosloví přednášku 8. 11. 2012 ve 13:00 hod. v posluchárně K1, 
v rámci 1. matematického kolokvia organizovaného matematickou sekcí MFF.  

 
e) Zvláštní čestné uznání předsedy GA ČR získal Mgr. Libor Barto, Ph.D., z MFF UK 

za projekt Splnitelnost omezujících podmínek a univerzální algebra. Ceny předsedy 
GAČR byly předány 18. 10. 2012. Děkan se uznale vyjádřil na adresu GAČR - jak 
organizace slavnostního předávání, tak prezentace včetně medailonků oceněných 
pracovníků, byly velmi zdařilé.  
Prod. J. Trlifaj doporučil získat od GAČR medailon s vystoupením Mgr. Barta a souhlas 
s jeho využitím k propagačním účelům MFF (např. po doplnění titulků s anglickým 
překladem).   
 

f) Prod. M. Rokyta informoval, že v čísle 4/2012 časopisu Pokroky matematiky, fyziky 
a astronomie se objeví krátká zpráva (autorů M. Rokyta, J. Trlifaj) o udělení ceny ICRA 
AWARD 2012 dr. Janu Šťovíčkovi z katedry algebry MFF UK. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) AS MFF schválil na svém mimořádném zasedání dne 17. 10. návrh změn podmínek pro 
přijímací řízení 2013/14. Dne 30. 10. t.r. schválil navržené podmínky RUK, jediný problém 

http://www.no-cuts-on-research.eu/index.php?file=petition.htm
http://www.mff.cuni.cz/Libor.Barto
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představuje přihláška. Co se týče organizace přijímacích zkoušek, podle názoru prod. O. 
Čepka je počátek v 8:00 hodin příliš brzký. Drobným pohoštěním by zkoušky získaly na 
přívětivosti.   

 
b) Pracovní skupina pro přípravu studia Informatiky na MFF v anglickém jazyce: na návrh 

prod. F. Chmelíka děkan do skupiny kooptoval pracovnici studijního oddělení Mgr. 
Dagmar Zádrapovou. Současně pozměnil název skupiny na Pracovní skupina pro výuku 
v anglickém jazyce.  

 
c) Magisterská promoce ve čtvrtek 13. 12. 2012 ve 13:30 hod.: zastoupení děkana, který 

bude pravděpodobně na VRUK, bude dohodnuto v rámci informatické sekce (prod. O. 
Čepek, nebo prod. P. Kolman).  

 
d) Dne 30. 10. t.r. učinila na děkana telefonický dotaz redaktorka Hospodářských novin, 

zajímalo ji distanční vzdělávání na MFF. KD doporučilo nasměrovat ji na doc. P. Pyriha 
nebo na doc. Z. Drozda.  

 
e) Studium v anglickém jazyce: práce na výrobě propagačního filmečku se rozjíždějí, 

v pondělí 29. 10. t.r. si scénárista s kameramanem a produkční prohlédli malostranskou 
budovu. Oficiální představení studia v angličtině a propagačních akcí s tím spojených je 
naplánované na 3. 12. 2012, 15:00 hod. do refektáře. Pozváni budou také představitelé 
zahraničních velvyslanectví v Praze.  
Prod. O. Čepek se musí omluvit, protože bude počátkem prosince služebně v USA. 
 

f) Sběr dat do elektronické ankety je ukončen, děkan obdržel výsledky a mezi slovními 
připomínkami studentů neshledal žádnou, která by nesnesla zveřejnění. Zato číselné 
hodnocení a hitparáda vyučujících v něm vzbudily pochyby o korektnosti zpracování, a 
proto požádal firmu Erudio o bližší vysvětlení; s výsledkem stále není spokojen. Studijní 
oddělení porovná „papírovou“ a elektronickou anketu. Děkan předloží k celofakultní 
diskusi otázku, jak zvýšit počet respondentů anket.  

 
g) Fakultní rada pro udělování studentských fakultních grantů: prod. F. Chmelík připraví pro 

děkana návrh na změny ve složení rady.  
 

h) Prod. F. Chmelík 
i) Návrh na cenu rektora – cenu Jaroslava Heyrovského: KD per rollam doporučilo 

podat návrh na ocenění Mgr. Pavla Klavíka, a to v kategorii magisterský studijní 
program.  

 
ii) Návrhy na cenu děkana za nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci za 

akademický rok 2011/12: sešlo se 10 návrhů na ocenění bakalářských prací 
a 3 návrhy na ocenění prací diplomových. Na základě doporučení komise prod. F. 
Chmelíka a po hlasování KD rozhodl děkan udělit cenu za nejlepší bakalářskou 
práci jako cenu sdílenou, kdy každý z oceněných obdrží mimořádné stipendium ve 
výši 5.000,- Kč. Cena za nejlepší diplomovou práci bude mít výši 15.000 Kč. Ceny 
budou slavnostně vyhlášeny na zasedání VR MFF dne 5. prosince t.r. 

 
iii) Standardy Akreditační komise a výklad termínů školitel, konzultant, supervizor, 

externí vedoucí závěrečné studentské práce. Kolegium se po diskusi přiklonilo 
k názoru, že v případě doktorské práce je úloha supervizora implicitně dána 
předsedovi Rady doktorského studijního programu. V případě prací bakalářských 
a diplomových je zodpovědnost na vedoucím pracoviště. Prod. F. Chmelík 
projedná s dr. P. Zakouřilem technické záležitosti, tj. aby v SIS byla příslušná 
kolonka pro uvedení jména supervizora, pokud bude práce vedena externím 
pracovníkem.   

 
iv) Pror. M. Prudký poslal kopii dopisu z MŠMT ohledně struktury informační věty pro 

centrální databázi SIMS. KD vzalo na vědomí.   
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v) KD vzalo na vědomí dopis z RUK upozorňující na Opatření rektora UK č. 13/2012 - 
zvýšení limitu pro stipendia.  

 
vi) Prod. F. Chmelík se sešel s předsedou ediční komise MFF doc. M. Zeleným. 
  
vii) KD schválilo návrh prod. O. Čepka vyplatit mimořádné stipendium členům tří 

studentských týmů, kteří postoupili do evropského kola programátorské soutěže 
ACM. Z: prod. F. Chmelík.  

 
i) Prod. P. Kolman 

i) KD doporučilo, aby děkan předložil VR MFF ke schválení žádost o akreditaci oboru 
doktorského studia Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční 
matematika.  

 
ii) Studium v angličtině: KD vzalo na vědomí informace o dosavadních aktivitách 

k zavedení a propagaci tohoto studia. Jsou to např. zvláštní stránka webu, příprava 
videa, tisk letáčků vhodných pro rozeslání na různé zahraniční veletrhy vzdělávání. 
Co se týče oslovení zastupitelských úřadů zahraničních států v ČR, děkan 
doporučil svěřit tuto záležitost pí A. Kotěšovcové. Dále kolegium diskutovalo 
o případné změně fakultní směrnice o poplatcích (školné) a o nostrifikaci 
středoškolského a bakalářského studia. Prod. P. Kolman poslal kolegiu právní 
rozklad vztahující se k nostrifikaci.  

 
iii) KD vzalo na vědomí informaci prod. V. Baumruka, že společnost Seismik, s.r.o., 

upravila svou nabídku na stipendium pro studenty zaměřené na studium geofyziky. 
Studijní proděkani zkontrolují formulace, zda odpovídají fakultním podmínkám.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Závěrka hospodaření MFF k 30. 9. 2012: podklady projednal tajemník fakulty a Ing. D. 
Lanková s reprezentantem ekonomické komise AS MFF doc. J. Pešičkou. KD doporučilo 
předložit závěrku ke schválení senátu na jeho schůzi 14. 11. t.r.  
Formát podkladů k celoroční závěrce hospodaření je stále předmětem jednání. 
Ekonomická komise AS bude svůj požadavek na paralelní formát závěrky formulovat na 
listopadovém zasedání senátu. 

 
b) Tajemník 

i) Pozemky na Karlově: KD vzalo na vědomí následující informaci tajemníka 
a doporučilo předložit věc Akademickému senátu MFF na jeho zasedání 14. 11. t.r. 

 
Vzhledem  k tomu, že katastrální úřad pro hl. m. Prahu ukončil řízení o rozdělení 
pozemku parc. č. 1524/1 geometrickým plánem č. 1756-8/2012 ze dne 9. 2. 2012 
na pozemek parc. č. 1524/1 a parc. č. 1524/5,  žádá UK v Praze o projednání 
svěření pozemku parc. č. 1524/5 do správy MFF UK v Akademickém senátu 
fakulty. 
Dále v minulosti došlo k rozdělení pozemku parc.č. 1524 geometrickým plánem 
č. 1018-16/2003,  který byl opatřením rektora svěřen do správy PřF UK. Pozemek 
byl rozdělen na pozemky parc. č. 1524/1, parc. č. 1524/2 a parc. č. 1524/3. 
Vzhledem k tomu, že pozemky parc. č. 1524/2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
a parc. č. 1524/3 (ostatní plocha, zeleň) dlouhodobě užívá MFF, žádá UK v Praze 
o projednání svěření těchto dvou pozemků do správy MFF UK v Akademickém 
senátu fakulty. 
Týmž geometrickým plánem č. 1018-16/2003 došlo také k rozdělení pozemku 
parc. č. 1523 na pozemky parc. č. 1523/1, parc. č. 1523/2 a parc.č. 1523/4 -  
v současné době  svěřeny  opatřením rektora do správy MFF.  Současně ve 
stejnou dobu došlo i k rozdělení pozemku parc. č. 2467 na pozemky parc. č. 
2467/1 a parc. č. 2467/2  - v současné době rovněž ve správě MFF. Na pozemku 
parc. č. 1523/2 vybudovala MFF šatny (budova evidována pod č. p. 2098) a na 
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pozemku parc.č. 1524/2 byl postaven sklad nářadí (jako budova bez č. p.) - obě 
budovy viz kolaudační rozhodnutí č.j. 2159/04/NOV ze dne 2. 8. 2004. Vzhledem 
k tomu, že obě budovu nebyly doposud svěřeny do správy MFF, žádá UK v Praze 
o projednání svěření budov do správy MFF UK Akademickým senátem fakulty. 

 
ii) KD vzalo na vědomí, že děkan vydá příkaz k provedení inventarizace majetku.  

Příkaz děkana č. 4/2012, inventarizace dlouhodobého majetku a drobného 
dlouhodobého majetku, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz04.htm 
 
iii) Výklad ustanovení novely zákoníku práce vztahujícího se k čerpání dovolené: 

děkan uvažuje o změně Směrnice děkana č.4/2012, opatření o čerpání dovolené, 
z 29. 6. 2012. Věc dořeší ve spolupráci s tajemníkem fakulty, po předchozí 
konzultaci s právničkou.  

 
iv) KD schválilo tajemníkův návrh na prodloužení smlouvy s firmou Guarant. Smlouva 

končí k 31. 12. 2012.  
 
v) Cestovní pojištění: smlouva s pojišťovnou Vitalitas vyprší koncem letošního roku, 

KD souhlasilo s jejím prodloužením na rok 2013. Současně tajemník požádá 
o nabídku produktů několik pojišťoven (Vitalitas, Uniqua, Česká pojišťovna, Allianz, 
Kooperativa) a připraví výběrové řízení. V komisi pro toto řízení  bude zástupce 
vedení fakulty (prod. V. Baumruk) a zástupce AS MFF (tajemník již požádal doc. J. 
Pešičku o návrh vhodného reprezentanta).  

 
vi) KD schválilo žádost vedoucího KTV o finanční podporu sportovního turnaje 

pořádaného katedrou. Jde o ceny vítězům, v úhrnné výši 7,5 tis. Kč.  
 

vii) Žádosti o slevu z pronájmu za zapůjčení refektáře 
− Prof. P. Vojtáš požádal o zapůjčení refektáře na „Malostranské IT setkání“ 

a o 50% slevu z nájmu. KD projednalo požadavek per rollam a schválilo 
zapůjčení refektáře na první z akcí za plný nájem (5 hodin) a další dvě setkání 
(po 3 hodinách) zdarma. 

− Prof. J. Nešetřil požádal o zapůjčení refektáře na 10. 12. 2012 (10:00 až 
13:00) pro konferenci IÚUK. KD schválilo 50% slevu.  

− Prof. J. Nešetřil požádal o zapůjčení refektáře na 11. 12. 2012 (16:00 až 
17:00) pro přednášku O síle matematického objevu: Hold Alanu M. Turingovi. 
KD schválilo bezplatné zapůjčení.  

− KD schválilo bezplatné využití refektáře na odpolední přednášky dvou 
zahraničních hostů dne 9. 11. 2012.   

− KD schválilo bezplatné využití refektáře na popularizační přednášku RNDr. 
Jiřího Kottase, CSc., dne 28. 11. 2012, 16:00.   

− KD schválilo bezplatné zapůjčení refektáře pro koncert hudební skupiny 
Sebranka dne 18. 12. 2012.   

 
viii) Žádost r. T. Jirotky o poskytnutí údajů: kancléř UK požádal o upřesnění dat 

ohledně kompetencí pracovníků MFF podepisovat finanční operace (čerpání 
rozpočtu), záležitost vyřídil tajemník. 

 
ix) Dne 1. 11. 2012 od 9:00 proběhne kolaudace fasády malostranské budovy. 

 
x) Příprava plánu stavebních či technologických akcí, oprav apod. na rok 2013: do 

plánu by měly být zařazeny akce z roku 2012, na které se nedostalo, a dále nové 
požadavky z pracovišť, filtrované ovšem sekčními proděkany. Děkan upozornil na 
nedostatky v malostranské budově (výmalba v S1 trpí vinou topení umístěného na 
zdi; je potřeba vymalovat po instalaci světel).  
Požadavky shromažďují sekční proděkani - a v kopii správci objektů a vedoucí 
správy budov - do 30. 11. 2012.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz04.htm
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xi) Rozpočet 2012: tajemník připomněl blížící se konec kalendářního roku – sekce by 
neměly ponechávat čerpání na prosinec.  

 
xii) Dětský koutek: podle zjištění pana tajemníka zřídila PřF UK takové zařízení 

v rámci grantu, kapacita školky je 20 dětí a očekává se na 40 žádostí. Z tohoto 
důvodu nemůže PřF UK přijímat další participanty, je však ochotna poskytnout 
MFF své know how.  

 
c) Prod. M. Rokyta 

i) Námět prof. M. Feistauera zakoupit koncertní křídlo: cena vytipovaného nástroje 
činí 100 tis. Kč, jeho rozměry jsou 154 na 190 cm. Pro rozhodnutí bude důležité 
vidět místo, kam by se dalo křídlo do refektáře postavit; děkan využije 
kolaudačního řízení na MS dne 1. 11., aby věc definitivně rozhodl.   

 
ii) Převod financí do roku 2013: podle informace vedoucí hospodářského oddělení lze 

do dalšího roku převést nejvýše 5 % z ročního finančního zdroje. Záleží na politice 
fakulty a jejích sekcí. Podklady pro rozhodnutí připraví Ing. D. Lanková.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Vjezd do dvora budovy MFF na Malostranském náměstí: prod. P. Čepek připravil návrh 
pravidel a navrhl je vydat formou výnosu děkana upřesňujícího Směrnici děkana č. 
2/2004, provozní řád budov Matematicko-fyzikální fakulty: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2004/smer02.htm 
        KD s návrhem souhlasilo.   
 

b) KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka, že na MFF už přišly finance na posílení 
rozvojového projektu zaměřeného na vnější vztahy a komunikaci. Prostředky budou 
náležitě využity.  

 
c) „Mapování projektových záměrů pro vysoké školy (v oblastech VaV a vzdělávací činnosti) 

k financování ze strukturálních fondů v programovacím období 2014-2020 a mapování 
absorpční kapacity nového operačního programu(ů) na podporu výzkumu, vývoje a 
vzdělávání“: pror. S. Štech požádal děkana, aby příslušný dotazník fakulta odeslala na 
RUK do 19. 11. 2012.  Z: prod. Z. Němeček. 

 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Podzimní kolo výběrového řízení na obsazení pracovních míst: inzerát otiskly Lidové 
noviny ve své příloze Akademie, a to 30. 10. 2012. Uzávěrka pro podání přihlášek vyprší 
dne 28. 11. 2012, obsah inzerátu je také na webu: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20121030.htm 
Komise musejí být ustaveny nejpozději do 28. 11. t.r., sekční proděkani navrhnou 
děkanovi jejich složení (prod. O. Čepek tak již učinil).  
Děkan navrhl, aby pracovník MFF, habilitovaný na MFF a přijatý výběrovým řízením na 
místo docenta na MFF, dostal už v prvním období pracovní smlouvu na dobu neurčitou. 
Rozhodující bude doporučení vedoucího pracoviště – ten je typicky členem komise pro 
výběrové řízení.  

 
b) Změna ve vedení Katedry softwarového inženýrství: prof. Vojtáš požádal děkana 

o uvolnění z funkce vedoucího katedry k 31. 10. 2012. Proděkan O. Čepek navrhl, aby 
děkan pověřil vedením pracoviště doc. T. Skopala, od 1. 11. 2012 do 30. 6. 2013. Děkan 
návrhům vyhověl. 

  
c) Prodlužování pracovních poměrů: děkan připomněl, že praxe uzavírat pracovní smlouvu 

na místo odborného asistenta v délce „5 + 5“ musí být nahrazena pravidlem „3 + 3 + 3“ 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2004/smer02.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20121030.htm


Kolegium děkana MFF 31. října 2012 
 

7 
 

let. Dále upozornil, že každé prodloužení pracovní smlouvy - byť jen na dva měsíce - je 
považováno za  nové prodloužení smlouvy, a tudíž započítáváno do limitu možných 
prodloužení. Po jeho vyčerpání již může následovat pouze případná smlouva na dobu 
neurčitou.   

 
d) V souvislosti s návrhem vedoucího KTV na po několikáté opakované prodloužení jedné 

pracovní smlouvy děkan uvedl, že obecně by uzavíral s pracovníky, o něž má MFF 
zájem, pracovní poměr na dobu neurčitou. V konkrétním případě KTV, který tlumočil 
prod. M. Rokyta, chce dostat bližší vysvětlení návrhu.  

 
e) Prodlužování/obnovování pracovních smluv s důchodci: KD prodiskutovalo otázku prod. 

M. Rokyty, jak nadále postupovat – zda opakovaným prodloužením smlouvy riskovat 
vznik nároku na definitivu, nebo raději uzavírat s těmito pracovníky dohodu o pracovní 
činnosti (DPČ). KD se k tomuto problému vrátí po konzultaci s právničkou.   

 
f) Platové výměry: pochybení ze strany personálního oddělení, na které nedávno upozornil 

prod. M. Rokyta a které spočívalo v tom, že několik pracovníků matematické sekce 
neobdrželo platový výměr, bude napraveno. Děkan by rád zavedl účinný kontrolní 
mechanismus, aby k podobné situaci už nedošlo. Co se týče vydávání platových výměrů, 
kolegium se po diskusi přiklonilo k návrhu, aby dokument byl vydáván jen při změně tarifu 
nebo osobního hodnocení a aby neobsahoval rozdělení podle finančních zdrojů . Děkan 
ještě požádá o názor právničky.  

 
 
 
6. PROPAGACE  
 

a) Děkan uvítal iniciativu SKAS a 22. 10. t.r. jmenoval do propagační komise dva nové 
členy: Mgr. T. Bártlovou a Bc. K. Koláře. Kolegium diskutovalo o roli OVVP a propagační 
komise, o sledování finančních výdajů na propagaci a případném delegování pravomocí 
při spravování rozpočtu na tyto účely. Případnou restrukturalizaci propagační komise by 
děkan ponechal na doporučení proděkana pro public relations, až bude tato funkce 
konstituována a obsazena. 

 
b) Schůzky Pracovní skupiny pro web se konají pravidelně každé pondělí odpoledne. Člen 

skupiny Mgr. M. Děcký je hlavním autorem Studuj Matfyz. Děkan by rád porovnal počet 
návštěv na fakultním webu s počtem přístupů na jiných fakultách, např. na FIT ČVUT. 
Prod. J. Trlifaj informoval o spolupráci s Mgr. E. Uzlovou, dr. P. Zakouřilem a Mgr. P. 
Vláškem při úpravách webovských stránek OVZS, zejména stránek věnovaných vědě.  
Současná struktura fakultního webu a její vyhledávač nejsou na uspokojivé úrovni. Prod. 
J. Trlifaj prosazuje názor, že anglická verze webu nemusí být kopií toho českého. Dr. M. 
Vlach by naopak považoval paralelu české a anglické verze webu za užitečnou.  
Shrnutí dosavadní práce skupiny děkan plánuje provést na schůzi AS MFF 14. 11.   

 
c) Analytics Challenge prospekt a účast MFF v něm: KD probralo jednání dr. K. Šolcové 

a shledalo, že nebylo zcela korektní, protože nerespektovalo stanovisko prod. O. Čepka. 
Prod. O. Čepek toto kol. Šolcové napíše a současně ji požádá, aby u organizátorů akce 
co nejrychleji zajistila změnu v tom smyslu, že MFF UK není partnerem soutěže, ale 
pouze školou podporující účast svých studentů.  

 
d) KD diskutovalo o návrhu na kalendář MFF 2013, tajemník fakulty nechá návrh upravit ve 

smyslu připomínek.  
 

e) Projekt Studentské unie Fakulta roku 2012/2013: prod. F. Chmelík za rozhodujícího 
přispění dr. M. Vlacha připravil profil fakulty, viz: 
 http://fakultaroku.cz/skoly/?school=1748 
 
MFF je do projektu přihlášena, SKAS bude akci přiměřeně propagovat.   

 

http://fakultaroku.cz/skoly/?school=1748


Kolegium děkana MFF 31. října 2012 
 

8 
 

f) Dne 30. 10. úspěšně proběhla v karlínské knihovně fakulty vernisáž výstavy Deset let 
poté. 

 
g) Dr. M. Vlach 

i) Zmínil přípravu propagačního spotu o studiu v AJ.  
 
ii) Informoval o pořadu České televize Zprávičky pro děti. KD souhlasilo věnovat pro 

děti, které ČT vylosuje jako úspěšné řešitele zadaných úkolů, fakultní propagační 
předměty. 

 
iii) Pracuje na 20minutové video-smyčce pro košických veletrh EDUCO, po 

zapracování připomínek děkana jej zašle pořadateli akce. Na veletrhu se vystřídají 
fakultní učitelé a studenti, prod. O. Čepek se pokusí získat pro účast jednoho 
slovenského doktoranda.  

Děkan velmi ocenil úsilí dr. M. Vlacha při propagaci MFF.  
 
 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Kolegium děkana schválilo návrh na udělení fakultní pamětní medaile RNDr. Pavlu 
Mayerovi, DrSc., při příležitosti jeho významného životního jubilea. Medaile bude předána 
na zasedání VR MFF dne 7. 11. t.r.   

 
b) Letošní oslavy 60. výročí založení MFF UK budou slavnostně ukončeny koncertem 

konaným v Karolinu dne 4. 12. 2012. Uspořádání koncertu bude proto pozměněno: 
koncert začne v 19:00 hodin, program nebude mít přestávku, po jeho skončení budou 
pozváni všichni přítomní hosté k přípitku do reprezentačních prostor.   
Tzv. Adventní koncert se pak bude konat 10. prosince 2012.   

 
c) Čaj se senátory je sezvaný na 31. 10. 2012, 18:00 hodin.  

 
d) Děkan zaslal blahopřání předsedovi AV ČR prof. J. Drahošovi a rektorovi ČVUT prof. V. 

Havlíčkovi k udělení státního vyznamenání. 
 

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 



Zápis z 8. schůze kolegia děkana konané dne 14. listopadu 2012 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 

O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. 
Trlifaj; na část jednání přizván M. Vlach 

Omluveni: V. Baumruk 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 8:00 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své minulé schůze konané 31. 10. 2012.   
 
 
 

1. Kolegium schválilo, po předchozí poměrně podrobné diskusi, novelizovanou Směrnici děkana 
č. 6/2012, opatření o čerpání dovolené:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/smer06.htm 
 
2. Dohody o pracovní činnosti, pracovní smlouvy, nárok na dovolenou a na zaměstnanecké 

benefity (stravenky): kolegium se zabývalo podněty ze schůze SKAS, jak ho s nimi seznámil 
prod. M. Rokyta. Vzalo na vědomí stanovisko právničky a požádalo tajemníka fakulty, aby 
prověřil všechny v diskusi nanesené možnosti a jejich reálnost.  

 
3. Kolegium diskutovalo o aplikaci Opatření rektora č. 13/2012, zvýšení limitů pro stipendia na 

UK, účinném od 20. 10. 2012, viz:  
http://www.cuni.cz/UK-4188.html 

Spodní hranice základu bude v souladu s vyhláškou zvýšena o 150,- Kč měsíčně. Další 
zvýšení nebude automatické, ale bude mít (nebo již má) formu bonusu: 2000,- Kč za 
doktorskou zkoušku, 1000,- Kč za zkoušku z odborné angličtiny, nově 500,- Kč za první 
vydanou kvalitní odbornou publikaci. Prod. P. Kolman navrhne úpravu příslušné interní 
směrnice (č. 5/2012), která bude mj. specifikovat pojem „kvalitní publikace“. 

 
4. Prod. M. Rokyta připravil, po předchozím jednání  s  garantem programu Matematika doc. M. 

Kulichem a s vedoucím KPMS prof. T. Ciprou, dopis pro tajemníka Akreditační komise, kterým 
budou doplněny dokumenty podané s žádostí o akreditaci navazujícího studia programu 
Matematika (pracovní smlouvy garantujících učitelů). Dopis podepíše děkan.  

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Projednání návrhu na jmenování doc. Pavla Lipavského profesorem na zasedání VR UK 
dne 29. 11. 2012 se zúčastní děkan.  
 

b) Smlouva s Komisí J.W. Fulbrighta: koncept zaslal tajemník fakulty k vyjádření kancléři 
UK. Správní rada Komise zasedá dne 10. 12. 2012.  

 
c) Přednášku, v pořadí devátou, konanou v rámci cyklu reprezentačních přednášek 

organizovaných na počest prof. Eduarda Čecha dne 28. 11. 2012 pronese pracovník 
MFF UK prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. Přednáška se koná v Matematickém ústavu 
AV ČR, v.v.i. 

 
d) JČMF ve spolupráci s MFF pořádá 28. 11. 2012 v 16:30 v refektáři přednášku RNDr. 

Jiřího Kottase, CSc. Je nazvaná Matematika a podvodníci.   
 

e) Prod. J. Trlifaj 
i) Novela směrnice děkana o doplňkových (režijních) nákladech čeká na právní 

posouzení.   
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/smer06.htm
http://www.cuni.cz/UK-4188.html
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ii) Proběhla další kola jednání s pracovníky odd. PSíK o programu Habilion. Potvrdilo 
se, že software Habilion je v tuto chvíli vcelku funkční, pracovníci MFF ho testují, 
během ledna 2013 by se dala zkušebně začít používat upravená verze.  

 
iii) Prod. J. Trlifaj informoval o snaze zlepšit/změnit vzhled webovských stránek MFF 

věnovaných vědě, v anglickém jazyce, od 1. ledna 2013. Jednal s Mgr. E. Uzlovou, 
ale nebyl s výsledkem příliš spokojen. Dvě nové stránky jsou hotové díky přispění 
pracovnice OVZS. Současné období chápe jako překlenovací, než budou 
k dispozici odborníci na tvorbu webových stránek. Pojem jednotný grafický styl 
webu a jeho udržování vyvolává mezi zúčastněnými pracovníky diskuse.  

 
iv) Prod. J. Trlifaj znovu vyzval sekční proděkany k podání nominací na zastoupení 

MFF v panelech GAČR.  
 
v) Projekty GAUK: přišlo 159 aplikací. Prod. J. Trlifaj je nechá zpřístupnit sekčním 

proděkanům.  
 

vi) Návrh VR MFF na jmenování prof. E. Süliho hostujícím profesorem Univerzity 
Karlovy vrátil RUK zpět na MFF, s odůvodněním, že není vyhotovený na 
příslušném formuláři. O existenci nového formuláře ale nebylo nic známo, nebyl 
ani na webu (totéž platí o dalších zhruba 10 elektronických formulářích vztahujících 
se k habilitacím, návrhům na jmenování profesorů, návrhům na čestnou hodnost 
dr.h.c., emeritních profesorů atd.).  

 
vii) Prod. J. Trlifaj jednal s pror. P. Volfem o penále uděleném ministerstvem školství 

v souvislosti s projektem dr. Orlity. Podat další odvolání pror. P. Volf odmítl, penále 
uhradí RUK a MFF napůl. Prod. J. Trlifaj zformuluje podnět pro MŠMT, aby 
změnilo pravidla daného typu projektů, a tak zamezilo opakování podobné situace. 
Vina za její vznik zdaleka není jen na straně MFF.    

 
viii) Rektor UK schválil návrh na změnu koordinátora PRVOUK P46 Informatika (doc. 

O. Čepek místo prof. J. Kratochvíla).   
 

ix) Univerzitní post-docs: pobyt mají schválený dva vědečtí pracovníci, a to Radoslav 
Fulek (Švýcarsko) a Steven Aaron Chaplik (Kanada),  od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2013. Zároveň má prodloužený pobyt Stephen Gagola, USA, do 30. 11. 2013 
(s nárokem na finanční příspěvek). RUK vzal na vědomí, že paní Aurélia Chenu 
z Francie ukončí svůj pobyt na MFF ke dni 30. 12. 2012.  

 
x) Sekční proděkani dostali od OVZS informace o aktivitách organizovaných Goethe 

institutem.  
 

xi) Chystá se meziuniverzitní spolupráce s Chapman University, pracoviště byla 
vyzvána k podání návrhů na spolupráci, do 21. 11. t.r.   

 
xii) Byla rozeslána informace o výzvě Evropské rady (týká se ještě 7.RP).   

 
xiii) KD vzalo na vědomí děkanovu stručnou informaci o moderované diskusi 

Humboldtova klubu věnované hodnocení vědy u nás a v zahraničí. Úvodní 
prezentaci děkan poskytl členům kolegia elektronicky. Své postřehy z debaty sdělili 
proděkani Z. Němeček a J. Trlifaj.   

 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Elektronická studentská anketa: děkan konstatoval, že firma Erudio již odstranila chyby 
v číselných údajích, ale bohužel chybějí stále výstupy. Na studentské Beánii byli oceněni 
anketou nejlépe hodnocení pedagogové. Výsledky budou zpřístupněny po provedení 
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všech potřebných oprav systému, pak bude zahájeno srovnání ankety papírové a 
elektronické. Studijní proděkani se dohodnou, který z nich si vezme anketu do referátu.  

 
b) VR MFF UK na svém zasedání dne 7. 11. 2012 schválila návrh žádosti o akreditaci oboru 

doktorského studia Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika. 
Děkan paralelně předložil návrh akreditace k projednání Akademickému senátu MFF.  

 
c) KD vzalo na vědomí informaci děkana o závěrech jeho jednání s vedoucími didaktických 

pracovišť MFF - KDF, KDM, KSVI - dne 31. 10. t.r. Bylo dohodnuto zkusit ve spolupráci 
s FF UK kombinaci učitelského studia matematiky plus cizího jazyka. Finanční stránka a 
otázka, na které fakultě bude studium vedeno, nejsou podle děkana podstatné, protože 
žádoucí je rozšířit pestrost studijní nabídky. Hlavním důvodem k jednání však byla 
příprava na jednání s Akreditační komisí ohledně vysokého předepsaného počtu kreditů 
z psychologických a didaktických předmětů.  Zástupci přírodovědně zaměřených fakult 
mají vypracovat přiměřenější požadavky, které se stanou podkladem pro upravené 
standardy (tabulka Akreditační komise). Děkan požádal prod. P. Kolmana, aby se této 
záležitosti věnoval.  
 

d) Děkan a prod. F. Chmelík se 30. 10. t.r. sešli s děkany FEL ČVUT a FIT ČVUT kvůli 
možnosti studentů ČVUT zapsat si přednášky na MFF UK. Dohodli se, že student se 
zapíše do SIS na té fakultě, kam patří „domovsky“. Cílem je, aby tito studenti nemuseli za 
studium platit.  

 
e) Prod. F. Chmelík 

i) Zápis jiných studentů Univerzity Karlovy na MFF: došlo ke shodě včetně KJP a 
KTV, bude vytvořen koncept fázového zápisu předmětů.  Technicky lze provést, 
pro všechny předměty bude platit stejný systém bez výjimek.   

 
ii) Zpráva o přijímacím řízení na MFF UK v roce 2012 je na úřední desce fakulty:  

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr12.pdf 
       a dále na úložišti KD.  
 

iii) Hodnocení doktorského studia za akademický rok 2011/2012 je vyhotovené, prod. 
F. Chmelík je předal děkanovi. Zpráva bude po projednání vědeckou radou MFF 
dne 5. 12. t.r. odeslána na RUK.   

 
iv) Prod. F. Chmelík urguje písemná  hodnocení doktorandů.   

 
v) Bude navrženo  složení zkušební komise pro přijímací řízení.  

 
vi) Ediční činnost: prod. F. Chmelík hovořil s předsedou ediční komise doc. M. 

Zeleným o situaci ve vydavatelství Matfyzpress, o úvahách do budoucna. Na 
schůzi KD dne 12. 12. bude pozván jak doc. M. Zelený, tak vedoucí 
reprografického střediska pí H. Kutková a vedoucí HOSP Ing. D. Lanková.  

 
vii) Problém s přiznáním nároku na zařazení do výpočtu nároku na prospěchové 

stipendium u dvou posluchaček, které paralelně studují dva obory v jednom 
studijním programu, byl vyřešen (prod. F. Chmelík chápe vzniklou situaci jako 
chybu nastavení SIS). 

 
f)  Prod. P. Kolman 

i) Prod. P. Kolman se dotázal, jaký bude mít do budoucna vedení fakulty postoj 
k uzavírání smluv o zajištění výuky na jiných vysokých školách (mimo Karlovu 
univerzitu), např. VŠE. Prod. Z. Němeček připomněl, jaká byla praxe dosud: 
jestliže tato výuka probíhá v rámci písemné smlouvy mezi oběma školami, 
započítává  se do výkonu pracoviště. Pokud jde o výuku konanou na základě 
pracovní smlouvy mezi učitelem MFF a jinou školou, jde o jeho soukromou věc 
a do výkonu na MFF započítávána není. Děkan by preferoval meziuniverzitní 
spolupráci.   

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr12.pdf
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ii) RUK zadal do Učitelských novin inzerát, jaké obory studia MFF otevírá, včetně 
studia v AJ.  

 
iii) UK má vlastní webové stránky o studiu v angličtině, žel nejsou aktuální a ani  není 

zřejmé, kdo konkrétně je má na starosti. Prod. Kolman se pokusí domluvit 
zlepšení.  

 
g) Prod. M. Rokyta 

i) Umožnění rozesílat maily studentům pro předsedkyni SKAS: děkan na dotaz prod. 
M. Rokyty uvedl, že věc je vyřízena, kladně. Mgr. T. Bártlová má jako učitel přístup 
do SIS, což jí dává možnost filtrovat mailové adresy podle potřeby.   

 
ii) Účelová stipendia jsou v ročním objemu omezena na částku max. 42 tis. Kč (limit 

určený předpisem RUK). Tato suma bývá překročena při službě v počítačových 
laboratořích. Tajemník doporučil uzavřít v takovém případě se studentem dohodu o 
provedení práce.   

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Tajemník 
i) Tvorba sociálního fondu 0,3 % za období leden až říjen 2012 a stanovisko 

k automatickému nastavení výpočtu tvorby fondu pro rok 2013: kolegium vzalo na 
vědomí výklad tajemníka a souhlasí s  tvorbou 0,3% a s automatickým nastavením 
výpočtu 1,3% na rok 2013, tj. za stejných podmínek jako v roce 2012 v souladu 
s pravidly hospodaření RUK.  

 
ii) RUK přiznal fakultě limit k rozdělení hospodářského výsledku v částce 5.206.668,- 

Kč. Kolegium děkana souhlasilo s převedením této částky do Fondu rozvoje 
investičního majetku (FRIM), tento závěr předloží ke schvální Akademickému 
senátu MFF UK.  

 
iii) Vedoucí personálního oddělení vyřídil mail od studentky Jiruškové, aby jí poskytl 

informace o vysokoškolských učitelích nad 50 let věku; studentka se zabývá 
průzkumem životního stylu.  

 
iv) Speciální přívěsky, které by sloužily stejně jako karta k přístupu do budov: věc má 

své výhody, ale také rizika, proto ji KD zatím odložilo.  
 

v) Kalendář MFF na rok 2013 byl předán do tisku. 
 

vi) KD schválilo návrh novoročenek 2013, tři druhy, všechny české.  
 

vii) Proces uzavření dodatků k nájemní smlouvě o provozování restaurace Profesní 
dům a bufetu v Troji je u konce, dodatky byly doručeny k podpisu nájemkyni pí A. 
Starostové.   

 
viii) KD vzalo na vědomí informaci, že nájemce bufetu na Karlově dluží fakultě za 

nájemné a spotřebovanou energii. Tajemník fakulty učinil příslušné kroky 
(upomínky, písemná výstraha, připravuje dohodu o uznání dluhu). 

 
b) Zakoupení koncertního křídla a jeho umístění v refektáři: KD vzalo na vědomí poznatky 

děkana z prohlídky refektáře a dále závěr jeho jednání s kancléřem UK. Pan kancléř 
projevil vstřícnost. RUK by se mohl částečně podílet na zaplacení nástroje, za 
předpokladu, že se k jeho umístění kladně vyjádří odborná univerzitní komise. Oficiální 
návrh na zakoupení odešle p. kancléři tajemník fakulty.  
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c) KD schválilo tyto rozpočtové úpravy:  

 
Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámka 
RUK 700-01/PROVOZ 958 000 neinvestice školitelé - mzdy 
RUK 700-01/PROVOZ 249 560 neinvestice školitelé - pojištění 
RUK 100-04/110 16 500 neinvestice PRVOUK P02- bonifikace 
RUK 300-01/130 16 500 neinvestice PRVOUK P15- bonifikace 

 
Navýšení příspěvku na vzdělávací činnost ve výši 2.368.162,- Kč: kolegium zatím ponechalo 
bez rozpočtové úpravy, nerozdělené, s tím, že celá částka bude zaúčtována na účet 901. 
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Mapování projektových záměrů pro vysoké školy (v oblastech VaV a vzdělávací činnosti) 
k financování ze strukturálních fondů v programovacím období 2014-2020 a mapování 
absorpční kapacity nového operačního programu(ů) na podporu výzkumu, vývoje a 
vzdělávání: pror. S. Štech požádal děkana, aby příslušný dotazník fakulta odeslala na 
RUK do 19. 11. 2012.  Děkan a prod. Z. Němeček dotazník probrali 12. 11. t.r. a prod. Z. 
Němeček zaslal kolegiu náměty na projekty, které by MFF mohla předložit, pokud by 
program byl vyhlášen. Z diskuse vzešly další návrhy, prod. Z. Němeček je zpracuje a 
výsledek odešle na RUK.   
 

b) RUK telefonicky oznámil první schůzi monitorovacího výboru investiční akce UK v Praze 
Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum, a to na 20. 11. 2012, 12:00. 
Vzhledem k tomu, že bude v zahraničí, pověřil děkan svým zastoupením na schůzi prod. 
Z. Němečka.  

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Žádost Pavla Truhláře o zrušení zákazu jeho vstupu do budovy MFF v Karlíně: děkan 
připomněl případ p. Truhláře, jeho zdravotní stav a násilné napadení prof. J. Lukeše 
právě v karlínské budově, k němuž před časem došlo. Děkan obdržel žádost mailem, 
seznámí s ní dnes AS MFF, ale protože se žadatel současně obrátil také na rektora UK, 
vyčká na rozhodnutí vyšší instance.  

 
b) Dne 5. 11. 2012 se uskutečnilo jednání děkana s prof. J. Nešetřilem, prof. J. Sgallem 

a prod. O. Čepkem o řízení Informatického ústavu UK po 1. 1. 2013. Děkan vyhověl 
návrhu prod. O. Čepka a ustanovil prof. RNDr. Jaroslava Nešetřila, DrSc., pověřeným 
ředitelem Informatického ústavu UK na MFF, a to na jeden rok (1. 1. až 31. 12. 2013). 

 
c) Nečasovo centrum: KD vzalo na vědomí informaci děkana o tom, jak se vyvíjí příprava 

smlouvy. Po diskusi se děkan rozhodl požádat prof. J. Málka o seznam pracovníků 
z participujících ústavů AV ČR, kteří se mají na činnosti Nečasova centra podílet. Pak 
teprve bude děkan jednat s řediteli dotčených ústavů o textu smlouvy včetně orientačního 
seznamu jejich pracovníků. Prod. J. Trlifaj sdělí pror. P. Volfovi, jehož o připravované 
smlouvě informoval, že návrh ještě nedospěl do finální podoby.  

 
 
6. PROPAGACE  
 

a) KD projednalo záměr děkana na reorganizaci oddělení pro vnější vztahy a propagaci. 
Dne 9. 11. t. r. proběhlo na toto téma jednání děkana a tajemníka s dr. A. Havlíčkovou, 
současnou vedoucí OVVP. Kolegiu se jevilo jako koncepčně nejlepší řešení mít dvě 
oddělení, oddělení pro vnější vztahy a propagaci a nové oddělení mediální komunikace. 
Současně s tímto návrhem děkan plánuje předložit Akademickému senátu MFF návrh na 
zřízení funkce proděkana pro public relations a seznámit ho se záměrem jmenovat do 
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této funkce RNDr. Martina Vlacha, Ph.D. Změny se předpokládají nejdříve od 1. ledna 
2013.  

 
b) Studium v anglickém jazyce (AJ): přestože DOD probíhá v češtině, budou na něj pozváni 

také zástupci středních škol, na nichž se vyučuje v angličtině; jeden ze stánků by mohl 
být zaměřený právě na studium v AJ, dr. M. Vlach zmínil možnosti umístění. Do 
odpoledního programu DOD v malostranské budově by mohl být zařazen blok přednášek 
v AJ, závisí to samozřejmě na intenzivnějším zapojení pracovníků informatické sekce.  
Slavnostní prezentace výuky v AJ se připravuje na pondělí 3. 12. 2012 odpoledne, do 
refektáře.  

 
c) Projekt České studentské unie Fakulta roku: tajemnice ČeSU zaslala děkanovi diplom 

svědčící o tom, že MFF obsadila v projektu za rok 2011/2012 třetí místo v kategorii 
matematika/fyzika.  

 
d) Děkan informoval o dosavadní činnosti Pracovní skupiny pro web. Závěry z jednání 

skupiny zpracované Mgr. E. Uzlovou dostali členové kolegia v kopii. Na návrh SKAS byl 
do skupiny kooptován Mgr. Jakub Bulín. Příští schůzku děkan svolal na 26. 11. 2012.   

 
e) Dr. M. Vlach ve spolupráci s dalšími kolegyněmi a kolegy připravuje prezentaci MFF na 

6. veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí PRO EDUCO & PRO JOB 2012. 
Informace o akci viz: 

http://www.proeduco.sk/ 
 

f) Kolegium souhlasilo s návrhem doc. J. Valenty umístit u Malé galerie vědeckého obrazu  
fotorámeček, kde by byly k vidění fotografie z minulých výstav.  
 

g) Seminář věnovaný způsobům, jak prezentovat a propagovat vědu v zahraničních médiích 
(nabídku přeposlal doc. J. Dolejší): akce se koná týž den jako DOD na MFF, je určena 
převážně akademickým pracovníkům a pracovníkům pro public relations, zaštiťuje ji 
Science Café, trvat má zhruba 6 hodin. Pokud se podaří najít vhodného a zároveň v tento 
čas volného pracovníka, bude kolegiem na tuto akci delegován. 

 
h) Kalendář MFF na rok 2014: doc. J. Valenta navrhl vyhlásit fotografickou soutěž snímků 

zachycujících život fakulty v průběhu roku. KD námět uvítalo stejně jako nápad dr. M. 
Vlacha uspořádat soutěž ve větším měřítku, podobně jako FilmFest (FotoFest).   

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Žádost o bezplatné zapůjčení zasedací místnosti ve 2. patře budovy Ke Karlovu 3 pro 
školení, které v Praze dne 11. 1. 2013 organizuje brněnská agentura a které se týká 
vysokoškolské legislativy. Účastnický poplatek činí 1500,- Kč za osobu. KD se 
zapůjčením místnosti souhlasilo, ale za nájem ve výši 2000,- Kč. Stanovisko bude 
tlumočit tajemník fakulty.  

 
b) Děkan navštívil dne 7. 10. t.r. kancléře UK.  

 
c) Termíny zasedání KD v prosinci 2012 a v lednu 2013 jsou následující: 

středa 12. 12. 2012 
čtvrtek 27. 12. 2012   
středa 2. 1. 2013 
středa 16. 1. 2013 (na odpoledne od 16:00 hodin je naplánováno tradiční setkání 
reprezentantů MFF s představiteli vedení FJFI ČVUT – zúčastňují se děkan, proděkan 
pro rozvoj a tajemník fakulty) 
středa 30. 1. 2013. 
 

d) Pozvánky na slavnostní koncert pořádaný Univerzitou Karlovou při příležitosti 
17. listopadu – Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii jsou 
členům KD volně k dispozici. 

http://www.proeduco.sk/
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e) Děkan se dne 17. 11. 2012 zúčastní společné ekumenické modlitby za oběti totalitních 

režimů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Týž den dopoledne se ještě zúčastní 
pietního aktu před kolejí Josefa Hlávky.  

 
f) Prod. M. Rokyta: 

i) Skupina Humbuk uskuteční na fakultě dva koncerty: vánoční (Karlín, 11. 12. 2012) 
a tříkrálový (refektář, 8. 1. 2013). KD schválilo bezplatné zapůjčení refektáře pro 
tříkrálový koncert. 

 
ii) Na dotaz prod. J. Trlifaje ohledně časopisu AUC sdělil prod. M. Rokyta, že na 

úrovni sekčních proděkanů matematiky a fyziky zatím nedošlo k dohodě 
o budoucnosti časopisu a že vedoucímu redaktorovi doc. J. Milotovi bude ještě 
o rok prodloužena pracovní smlouva. 

 
 
Zasedání skončilo v 15:47. 

 
 

Zapsala: 
T. Pávková 
 

 
 

 
  



Zápis z 9. schůze kolegia děkana konané dne 28. listopadu 2012 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach jako designovaný proděkan pro propagaci 
přizvána D. Lanková (k bodu 2) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 14. 11. 2012.   
K bodu 3.c) tajemník fakulty upřesnil, že položka 2.368.162,- na vzdělávací činnost byla rozdělena 
mezi sekce ve stejném poměru, v jakém byl rozdělen příspěvek v březnu při tvorbě rozpočtu. Částka 
zatím zůstává na účtu 901. 
 
 
1) Doktorské studium v anglickém jazyce – úvahy prod. P. Kolmana týkající se podmínek pro 

přijímací řízení do doktorského studia a zadání do SIS: po diskusi se kolegium rozhodlo neměnit 
stávající metodiku včetně výše školného. O případných změnách bude KD znovu jednat příští rok.   

 
2) Čerpání rozpočtu fakulty 2012: Ing. D. Lanková referovala o aktuálním stavu a připomněla 

základní fakta týkající se možnosti převádět finance do fondů. Definitivní strategii kolegium 
dohodne na schůzi 12. 12. t.r., podklady pro sekční proděkany zajistí tajemník fakulty.  

 
3) Dovolená a zaměstnanecké benefity (stravenky, penzijní připojištění) v rámci dohody o pracovní 

činnosti (DPČ). Vzhledem k tomu, že u některých pracovníků v penzijním věku a u doktorandů 
dojde ke změně - místo pracovní smlouvy budou zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti - 
zabývalo se KD možnostmi, jaké benefity jim lze v jejich nové situaci poskytnout. Tajemník shrnul 
získané právní názory a podstatné předpisy, které se k dané problematice vztahují. Po diskusi 
přijalo KD tyto závěry:   

(a) pracovník zaměstnaný na DPČ nemá nárok na stravenky (výsledek hlasování přítomných: 
7 pro toto usnesení, 2 se zdrželi); 

(b) pracovník zaměstnaný na DPČ nemá nárok na penzijní připojištění ze sociálního fondu MFF; 
(c) formulář DPČ bude obsahovat kolonku pro sjednání možnosti vyslat pracovníka na cestu. 
 
 

 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Prod. J. Trlifaj 
i) Přikládání pdf úplných textů k bibliografickým údajům do OBD: ve fyzikální sekci 

jsou pdf přikládána; autoři z informatické sekce raději dávají link k vydavateli; 
v matematické sekci mají autoři problém pramenící z toho, že některé publikace 
nemají elektronickou verzi a reprinty docházejí často se zpožděním. Kolegium věc 
uzavřelo tím, že MFF nebude určovat vlastní centrální pravidlo, ale bude 
respektovat ustanovení z připravovaného opatření rektora o systému OBD, totiž že 
„Vložení plného textu výsledku do systému OBD je na rozhodnutí autora. Autor 
odpovídá za to, že vložením tohoto plného textu a jeho případným zpřístupněním 
dalším uživatelům systému OBD, případně veřejnosti, nedojde k porušení 
autorských práv.“ . 

 
ii) Kancléř UK sdělil, že smlouvu s Komisí J. K. Fullbrighta je ochotný podepsat pan 

rektor.  
 

iii) Směrnice o doplňkových (režijních) nákladech je připravena k vydání, s účinností 
od 1. ledna 2013.  

 
iv) Elektronizace habilitačního a jmenovacího řízení: na OVZS probíhá soustavné 

testování aplikace Habilion. Další schůzka s tvůrci aplikace se uskuteční 6. 12. 
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2012. Je třeba prověřit, zda nový spisový a skartační řád UK (v návrhu zaslán na 
fakulty k připomínkám 27. 11.) bude mít vliv na plánovaná interní pravidla a 
podobu návrhů na zahájení habilitačního či profesorského řízení.  

v) Nominace na členy panelů GA ČR: interní termín pro dodání na OVZS vyprší dne 
10. 12. 2012, termín pro odeslání Grantové agentuře byl stanoven na 15. 12. 2012. 
Své návrhy zatím zaslala informatická sekce. Kolegium návrhy projedná na své 
schůzi 12. 12., podklady o navrhovaných budou k dispozici předem elektronicky 
v úložišti KD. Z: prod. J. Trlifaj.  

 
vi) Návrhy projektů GA UK: z MFF bylo postoupeno celkem 158 návrhů, z toho jeden 

návrh nedoporučen, 1 uchazeč odstoupil ze soutěže. Co se týká nedoporučeného 
návrhu, přestože byl v aplikaci důvod uveden, vyžádal si pror. P. Volf ještě oficiální 
vyjádření. Připravil je prod. V. Baumruk. KD vzalo na vědomí.  

 
vii) Návrh na jmenování prof. E. Süliho hostujícím profesorem Univerzity Karlovy: RUK 

nakonec, po určitých zmatcích týkajících se nové metodiky pro podávání návrhů, 
přijal návrh MFF v původní podobě.  

 
viii) Ad ne-NÁVRAT kol. M. Orlity: celé předepsané penále převedl rektorát na 

příslušný účet MŠMT s tím, že Matematicko-fyzikální fakultě byla vystavena 
ekonomickým odborem RUK faktura, na jejímž základě MFF (sekce F) rektorátu 
uhradila polovinu pokuty.  

 
ix) Sekčním proděkanům byla zaslána informace o možnosti navrhnout aktivity 

v rámci strategického partnerství s Goethe-Universität Frankfurt am Main. Termín 
předání návrhů na OVZS byl 18. listopad 2012. Na OVZS nebyl předložen žádný 
návrh. 

 
x) Konferenci Widening Participation pořádá ve Vídni ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2013 

Evropská výzkumná rada (ERC) pro potenciální žadatele o ERC Starting (2-7 let 
po Ph.D.) nebo Consolidator Grants (7-12 let po Ph.D.). Návrhy na vyslání 
účastníků se podávají prostřednictvím Rady VŠ, do 6. 12. t.r. Nabízí se celkem 40 
míst, kvóta pro celou UK představuje 6 míst. MFF zkusí uplatnit 1-2 návrhy, děkan 
se navíc dotáže na poradě děkanů 3. 12., zda by bylo možné vyslat více účastníků 
(fakulta by jejich účast uhradila).  
V rektorátním seznamu uvedený J. Custers (KFKL) podal přihlášku Starting Grant 
v podzimním kole 2012. Dalším, kdo v tomto kole aplikoval, byl M. Malínský 
(ÚČJF). Jejich nominace na konferenci je tedy bezpředmětná.   

 
xi) ERA Chairs - dne 29. 11. 2012 se koná v TC AV ČR informační den k aktuálním 

otázkám ve finančních a právních oblastech projektů 7.RP, připravovaného 
programu Horizont 2020. Zúčastní se vedoucí OVZS, z podnětu MFF byla na 
program zařazena informace o ERA Chairs. 

 
xii) Výsledek žádostí MFF o finanční příspěvky z Fondu mobility UK 2012: v případě 

studentů byly schváleny téměř všechny žádosti v plné výši, u zahraničních 
profesorů došlo ke zkrácení nebo zamítnutí. Přehledová tabulka byla zaslána 
sekčním proděkanům. 

 
xiii) Ke spolupráci s Chapman University (USA) se přihlásili prof. RNDr. A. Pultr, DrSc., 

a prof. RNDr. V. Souček, DrSc. Náměty byly odeslány na RUK. 
 

xiv) Dne 30. listopadu 2012 v 15 hod. bude nizozemský velvyslanec jmenovat prof. 
RNDr. Marii Huškovou, DrSc., „Officer in the Order of Orange-Nassau”. 

 
xv) Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti (OBD): 

připomínky, které MFF k návrhu zaslala na RUK v srpnu t.r., byly částečně 
respektovány. Až bude příslušné opatření rektora UK oficiálně vydáno, bude na něj 
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reagovat vedení fakulty vydáním interní směrnice. Realizace opatření předpokládá 
rozvoj elektronické aplikace, pracuje na ní ÚVT UK.  

 
xvi) Kolegium vzalo na vědomí, že Národní cenu vlády Česká hlava obdržel onkolog 

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.  
 

 
xvii) Webové stránky OVZS: tento týden se vyjádří Mgr. T. Drbohlav. Spadá do 

propagace.   
 

xviii) Prod. J. Trlifaj a dr. M. Stiborová se zúčastnili výročního setkání s pror. Škrhou 
bilancující zahraniční spolupráci Univerzity Karlovy v roce 2012.   

 
b) Habilitační kritéria pro obor Informatika: prod. Z. Němeček informoval, že návrh metodiky 

hodnocení vědeckých výsledků pro rok 2013, v jejímž rámci by byly obory Informatika a 
Matematika od sebe odděleny, buď bude  schválena do konce  letošního roku, nebo 
vůbec. Děkan doporučil vyčkat do ledna 2013 a potom znovu poslat na RUK návrh MFF 
na změnu kritérií pro Informatiku. 
 
 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Prezentace anglicky vyučovaných programů na MFF UK se uskuteční dne 3. 12. 2012 od 
13:00 hodin. Přípravy jsou v plném proudu, neobešly se bez určitých šumů. Očekává se 
osobní účast pana rektora UK.  

 
b) Doktorandská stipendia: prod. M. Rokyta poslal kolegiu předběžnou statistiku o těchto 

stipendiích v roce 2012 a simulaci po navýšení jejich základu a za vykonanou doktorskou 
zkoušku. Použil údaje, které měl k dispozici (aby mohl zpracovat analýzu, potřeboval by 
data, kterými disponuje ERUDIO). Prod. Z. Němeček upozornil,  že příjmy některých 
studentů výrazně přesahují průměrnou výši stipendia. Děkana zajímá rozložení výše 
stipendií.  

 
c) Podnět ze schůze AS MFF konaného dne 14. 11. 2012 - zaměstnávání doktorandů: prod. 

V. Baumruk konstatoval, že ve fyzikální sekci jde o zavedenou praxi, kdy každý 
doktorand po dosažení 26 let věku dostane pracovní smlouvu na 0,3 úvazku, finančně 
krytou z rozpočtu pracoviště resp. z projektů. Sekce informatická a matematická takové 
pravidlo nemají.  

 
d) Kolegium schválilo návrh na složení zkušební komise pro přijímací řízení pro řízení na 

akademický rok 2013/2014 (v souladu s čl. 7, bodem 6, Řádu přijímacího řízení na UK), 
jak jej předložil prod. F. Chmelík. Složení komise je následující: 
předseda: doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. 
členové: PhDr. Alexandra Křepinská, CSc. 
  prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. 
  doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. 
  doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. 
 

e) Děkan jmenoval s účinností od 1. 12. 2012 radu pro udělování studentských fakultních 
grantů v tomto složení: 
předseda: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., (proděkan pro studijní záležitosti) 

        členové: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. 
          Mgr. Jakub Bulín (zástupce SKAS ) 

      doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. 
   prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. 
   prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 
   doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. 
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Prod. F. Chmelík radu brzy svolá, termín pro podání studentských projektů vyprší 
poslední listopadový den. Zatím jsou všichni žadatelé z fyzikální sekce. KD souhlasilo 
udělit všem kvalitním projektům, které rada doporučí, po 8 tis. Kč ze stipendijního fondu.   

 
f) Studentská anketa a vyhodnocení elektronické verze: chyb ve výsledcích elektronické 

ankety již ubylo natolik, že ji lze vyhodnotit. Porovnání anket elektronické a papírové se 
dobrovolně ujal prod. F. Chmelík, úkol zajistí studijní oddělení, pravděpodobně 
v součinnosti se SKAS. Děkan uvažuje o tom, že by v příštím semestru proběhla jenom 
elektronická forma ankety a podle přístupu studentů by pak vedení fakulty rozhodlo, které 
z forem dát přednost.   

 
g) Prod. F. Chmelík  

i) Jsou evidována dvě odvolání proti neudělení stipendia, všechna vyřídí v souladu 
s předpisy studijní proděkan.  

 
ii) Uznávání předmětů: studijní proděkan respektuje dosavadní praxi v případech, kdy 

předmět byl hodnocen stupňem tři.    
 

iii) Společné studium MFF a Filozofické fakulty – kombinace Matematika a cizí jazyk: 
v návaznosti na minulou schůzi (14. 11. 2012, bod 2.c) kolegium vyjádřilo 
připravenost MFF s tím, aby studium bylo vedeno na MFF. Prod. M. Rokyta je 
v kontaktu s vedoucím KDM doc. J. Bečvářem, příslušná jednání s FF UK budou 
následovat. 

 
 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Cestovní pojištění: KD vzalo na vědomí, že v souvislosti s přípravou výběrového řízení 
vypověděl tajemník fakulty plnou moc makléřské společnosti Marsch (byla uzavřena 
v době, kdy ještě neplatil zákon o zadávání veřejných zakázek). Smlouva s pojišťovnou 
Vitalitas byla prodloužena na překlenovací období do konce března 2013 a na základě 
požadavků z pracovišť budou objednány roční pojišťovací karty. Protože koncem března 
2013 vyprší i pojišťovací smlouva na majetek fakulty, bude předmětem výběrového řízení 
také toto pojištění.  

 
b) KD vyhovělo žádostem pí A. Starostové takto: odpustilo jí dvouměsíční nájem za 

restaurační provozovnu Profesní dům (za prosinec 2012 a leden 2013), jako kompenzaci 
za ztížené podmínky během rekonstrukce fasády budovy. Současně se vedení fakulty 
pokusí dohodnout s památkáři viditelnější místo pro označení restaurace.  

 
c) KD tichým souhlasem schválilo návrh tajemníka zvýšit letos správě budov rozpočet o 

zhruba 200 tis. Kč, a to na tyto akce: na instalaci čtečky karet do průjezdu malostranské 
budovy, na zakoupení nového bojleru ve 3. patře malostranské budovy a na předpěťovou 
ochranu v posluchárnách v Troji. 

 
d) Návrh na zakoupení koncertního křídla a jeho umístění v refektáři posoudí komise 

z RUK,  za účasti zástupců z MFF.  
 

e) Zákaz vnášení jízdních kol do budov: diskuse o případné revizi Příkazu tajemníka č. 
2/2004 byla odložena. 

 
f) Vrty na Karlově byly dokončeny a jsou napojeny na topnou soustavu. Kolaudace spojená 

s představením systému se uskuteční v pátek 14. 12. 2012, přizváni budou také zástupci 
vedení UK (pror. M. Tichý a p. kvestor). Na jaře 2013 bude provedeno vyhodnocení, jak 
systém během topné sezony fungoval. 

 
g) Podnět člena SKAS K. Koláře, aby služba v počítačových laboratořích vydávala pokladní 

bločky či jiné stvrzenky za platby v hotovosti: tajemník zkoumá možnosti řešení. 
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h) Budoucnost reprografického střediska MFF: na 12. 12. jsou pozvány H. Kutková a Ing. D. 
Lanková, dále předseda ediční komise doc. M. Zelený. Přizván bude ještě předseda AS 
doc. J. Dolejší, neboť o to projevil zájem. (Stalo se po kolegiu: bod týkající se 
reprostřediska byl odložen na leden 2013.) 

 
i) KD vzalo na vědomí soupisku počítačů nakoupených pro knihovnu MFF v posledních 

letech. Některé stroje byly sice dražší, ale zato déle fungují. Co se týče odborné pomoci 
při výběru a nákupu počítačů, dr. L. Forst je ochotný  postarat se o malostranské 
oddělení knihovny, na Karlově a v Troji může pomoci Mgr. J. Kuča. Případné rozšíření 
spolupráce RNDr. Ing. J. Richtera za hranice Karlína projedná prod. M. Rokyta.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Rektor UK svolal na 20. 11. 2012 první zasedání monitorovacího výboru investiční akce 
UK v Praze Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum. Děkanem 
delegovaný zástupce prod. Z. Němeček se zasedání nezúčastnil, protože RUK prohlásil 
děkanovu přítomnost za nezastupitelnou. Podklady zaslané děkanovi z RUK jsou 
v úložišti KD, viz: 

   https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/albertov/index.htm 
Po různých změnách, k nimž došlo v průběhu plánování Kampusu Albertov, neznamená 
Kampus pro rozvoj MFF žádné podstatné nebo nezbytné řešení. Naopak, s budováním 
Kampusu je spojeno mnoho nezodpovězených otázek.  
Kolegium diskutovalo o možné budoucí dislokaci MFF, především v souvislosti se 
zamýšlenou výstavbou pavilonu v Troji. Prod. Z. Němeček informoval, že do konce ledna 
2013 - za předpokladu, že bude výjimečně zrušena stavební uzávěra - očekává jednání 
s projektanty stavby. Do té doby ještě lze provést ve stavebním návrhu drobné úpravy. 
Proděkani pro matematickou a pro informatickou sekci prodiskutují tuto možnost ve svých 
sekcích. Kopie náčrtu základní dispozice stavby jim poskytne tajemník.  
 

b) Žádost pror. S. Štecha o stanovisko MFF k evropské patentové přihlášce (týká se patentů 
prof. V. Matolína, celkem sedmi přihlášek): kolegium akceptovalo, že věc projedná děkan 
s prof. V. Matolínem, za účasti proděkanů V. Baumruka a Z. Němečka. Není vyloučeno, 
že počet patentových přihlášek bude redukován a že příslušné poplatky by mohlo 
případně uhradit pracoviště.  
 

c) Žádost pror. M. Tichého o zapůjčení počítačové laboratoře TS pro školení o pasportizaci 
vyřídil tajemník fakulty, kladně.  

 
d) Rektor UK zaslal děkanovi návrh nového Spisového řádu UK a Spisového skartačního 

plánu UK. Připomínky nebo náměty na doplnění RUK očekává do 31. 12. 2012. Děkan 
předal k vyřízení tajemníkovi.  

 
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Podnět ze schůze AS MFF konaného dne 14. 11. 2012 – identifikace plateb na výplatních 
páskách a ve stipendiích studentům (zdrojů té které částky): tajemník ukázal, jak by 
vypadala identifikace plateb ve mzdě zaměstnanců fakulty. Protože pásky tiskne 
univerzitní systém, musel by ji doprovázet zvláštní dvoustránkový výpis; lze zajistit od 
1. ledna 2013. KD toto řešení schválilo. Co se týče stipendií, tam se zatím řešení 
nenabízí, protože studentům je platba poukazována přímo na jejich účet.  

 
b) Prod. J. Trlifaj v zastoupení děkana vyhověl žádosti doc. RNDr. Miroslava Zeleného, 

Ph.D., o poskytnutí tvůrčího volna na letní semestr 2012/13. Žádost byla podpořena jak 
vedoucím pracoviště KMA, tak sekčním proděkanem doc. M. Rokytou.  

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/albertov/index.htm
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Děkan 28. 11. 2012 vyhověl analogické žádosti RNDr. Svatopluka Krýsla, Ph.D., 
z Matematického ústavu UK. I tato žádost byla doporučena vedoucím pracoviště 
a sekčním proděkanem.  

  
c) Kolegium souhlasilo s děkanovým návrhem, aby RNDr. Jan Kašpar, CSc., který se 

v rámci propagačních aktivit MFF stará o celoživotní vzdělávání, byl zaměstnán na OVVP 
i v roce 2013.  

 
d) Končící pracovní smlouvy v matematické sekci: prod. M. Rokyta mailem seznámil členy 

KD se situací a s návrhy na ocenění, které v souvislosti s odchodem některých starších 
kolegů do penze promýšlí (fakultní medaile, návrh na jmenování emeritním profesorem 
Univerzity Karlovy). Děkan upozornil na znění statutu UK, kde se říká, že emeritním 
profesorem může být jmenován profesor, který z pracovního poměru k univerzitě odešel 
do důchodu. 

 
e) Tajemník připomněl, že konec kalendářního roku využívají vedoucí pracovišť k podání 

žádosti o příspěvek zaměstnancům na MHD. Důležité je uvědomit si, že tento benefit se 
účetně projeví až v roce následujícím, kdy je fakticky spotřebováván.  

 
f) Odměny z fondu děkana: děkan chápe středisko 901 jako zdroj pro ocenění 

mimořádných úkolů a výkonů (mezi ně počítá například vyhodnocení studentské ankety).  
Na návrh tajemníka fakulty udělil odměny vedoucím oddělení děkanátu. Vedoucí 
oddělení a pracovišť disponují ve svých rozpočtech financemi také na odměny svých 
podřízených.  

 
 
 
6. PROPAGACE  
 

a) Nabídka inzerce v časopise KamPoMaturitě. Uzávěrka je 30. 11. 2012. Na doporučení dr. 
M. Vlacha souhlasilo kolegium s přijetím nabídky. Vyřizuje dr. A. Havlíčková. 

 
b) Propagační USB flash disky s fotografií malostranské budovy fakulty: KD souhlasilo 

s návrhem dr. M. Vlacha zakoupit 200 ks, jako zásobu na překlenovací období do června 
příštího roku. Pak tento propagační předmět znovu posoudit a porovnat s podobnými.  

 
c) Výstava 60 let MFF v obrazech (Malá galerie vědeckého obrazu na Karlově): s ohledem 

na množství různých akcí a úkolů kumulujících se koncem kalendářního roku děkan 
konstatoval, že vedení fakulty nemá kapacitu na zorganizování vernisáže výstavy jako 
širší propagační akce, a proto ponechá na možnostech doc. J. Valenty, jak záležitost 
uspořádat. (Stalo se po kolegiu: termín vernisáže byl stanoven na pondělí 17. 12. 2012, 
bude spojeno s předvánočním setkáním, na které jsou tradičně zváni bývalí zaměstnanci 
fakulty, nyní v důchodu).  

 
d) Děkan vyložil senátu MFF své představy o reorganizaci OVVP, kromě jiného o zřízení 

Oddělení mediální komunikace (OMK). Inzerát na vedoucí/ho OMK je připravený 
k vydání 29. 11. t.r., jeho text je i na úřední desce MFF – Pracovní příležitosti: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20121129.htm 
Záměr děkana zřídit funkci proděkana pro propagaci a jmenovat do ní RNDr. Martina 
Vlacha, Ph.D., bude zařazený na program schůze AS MFF 5. 12. 2012. Kol. Vlach 
nebude v době zasedání senátu v Praze, proto se představí na Čaji se senátory 28. 11. 
2012.  

 
e) Představení MFF na 6. veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí PRO EDUCO & PRO 

JOB 2012 v Košicích bylo úspěšné, odezva studentů poměrně zajímavá, reprezentanti 
fakulty získali cenné poznatky ohledně propagačních materiálů - schází souhrnná 
brožura o fakultě, nabídka MFF v porovnání s jinými VŠ atd. Dr. M. Vlach, který o akci 
referoval, doporučil, aby se fakulta příští rok této akce opět zúčastnila, a dal k úvaze 
prezentaci MFF i na dalších menších veletrzích vzdělávání.  

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20121129.htm
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f) Úspěchy – v novinkách na webu 
i) Česká hlava: Cenu Doctorandus získala Anna Fučíková z KCHFO. 
 
ii) Tři soutěžní družstva posluchačů MFF se zúčastnila 17. – 18. 11. 2012 v Krakově 

středoevropského regionálního kola soutěže ACM ICPC. Svými výsledky dosáhli 
nejlepších výsledků ze všech českých univerzit. Složení družstev bylo následující: 
Lukáš Folwarczný, Filip Hlásek a Jakub Zíka (14. místo) 
Jan Bok, Vlastimil Dort a Karel Tesař (29. místo) 
Jozef Gandžala, Pavol Rohár a Tomáš Šváb (41. místo).  

 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. V. Baumruk zaslal odkaz na rozhovor s předsedou GAČR, viz: 
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/sef-grantove-agentury-snazime-
se-omezit-vliv-%E2%80%9Emaleho-domaciho-rybniku%E2%80%9C 

 
b) Výchozí dokument k novele VŠ zákona je v úložišti KD, viz: 
 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-
_2011/hozi_dokument_novela_zakona_o_vysokych_skolach.pdf 

 
 
c) Debata prezidentských kandidátů o zahraniční a bezpečnostní politice České republiky, 

Modrá posluchárna, 28. 11. 2012 od 18:30. Děkan se musí z časových důvodů omluvit.    
 

d) Fakultní koncert spojený s ukončením oslav 60. výročí MFF se koná 4. 12., pozvánky 
byly rozeslány. Rovněž pozvánky na Adventní koncert pořádáný MFF dne 10. 12. už byly 
distribuovány.  

 
e) Kolegium nemělo námitky proti zakoupení modernějších vysoušečů rukou na fakultní 

WC. Vedle toho budou k dispozici také papírové ručníky, pro ještě vyšší komfort 
uživatelů.  

 
f) Akademický senát UK požádal o zaslání stanoviska nebo připomínek k návrhům, které 

mu předložil pan rektor. Termín stanovil na 4. 1. 2013, 12:00 hod. Jde o tyto změny: 
- Změny Statutu UK (dílčí), čj. 166a/2012 
- Změny přílohy č. 10 Statutu UK (komplexní), čj. 166b/2012 
- Změny Zásad používání a ochrany znaku (dílčí), čj. 166c/2012 
- Změny Stipendijního řádu UK (dílčí), čj. 166d/2012. 

         Dokumenty jsou vystaveny na stránkách AS UK: 
  http://www.cuni.cz/UK-4195.html 

 
g) Na dotaz prod. F. Chmelíka ohledně přípravy výroční zprávy MFF děkan odpověděl, že 

pro dokument za rok 2012 zůstane osnova stejná. Nelze vyloučit, že nová koncepce 
propagačních aktivit fakulty bude příští rok vztažena i na výroční zprávu.  

 
h) Poslední letošní zasedání KD je naplánováno na čtvrtek 27. 12. 2012 od 9:00 hodin.  

 
 

Zasedání skončilo v 15.44. 
 
 

Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/sef-grantove-agentury-snazime-se-omezit-vliv-%E2%80%9Emaleho-domaciho-rybniku%E2%80%9C
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/sef-grantove-agentury-snazime-se-omezit-vliv-%E2%80%9Emaleho-domaciho-rybniku%E2%80%9C
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/hozi_dokument_novela_zakona_o_vysokych_skolach.pdf
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/hozi_dokument_novela_zakona_o_vysokych_skolach.pdf
http://www.cuni.cz/UK-4195.html


Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 12. prosince 2012 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach 
 
přizváni: D. Lanková a T. Jančák (k bodu 1), M. Zelený a doc. J. Dolejší (k bodu 6.a) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
 
Děkan předal RNDr. Martinu Vlachovi, Ph.D., dekret o jmenování proděkanem pro PRopagaci. 
Nová funkce proděkana a její obsazení mají účinnost od 6. prosince 2012.  
 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 28. 11. 2012.   
 
 
1) Čerpání rozpočtu 2012 
 

Vedoucí HOSP Ing. D. Lanková seznámila kolegium s aktuálním stavem čerpání rozpočtu fakulty. 
KD poté schválilo návrh sekčních proděkanů na převod provozních úspor a rozhodlo o vyplacení 
části prostředků formou mimořádných odměn odrážejících dobré hospodaření fakulty. Návrhy 
musí dostat PERS do 20. 12. t.r., aby na schůzi KD 27. 12. t.r. bylo možné čerpání vyhodnotit a 
definitivně uzavřít.  
 

2) Návrhy na změny předpisů UK (termín: do 4. 1. 2013). Jde o tyto návrhy: 
-   Změny Statutu UK (dílčí), čj. 166a/2012  
-   Změny přílohy č. 10 Statutu UK (komplexní), čj. 166b/2012  
-   Změny Zásad používání a ochrany znaku (dílčí), čj. 166c/2012  
-   Změny Stipendijního řádu UK (dílčí), čj. 166d/2012.  
Dokumenty jsou vystaveny na stránkách AS UK: http://www.cuni.cz/UK-4195.html 
 
Připomínky AS MFF shrnul člen senátu Bc. J. Michálek, kolegiu je zaslal prod. M. Rokyta. Prod. 
M. Rokyta uvedl, že v návrhu změn stipendijního řádu například není zohledněno opatření rektora 
č. 13/2012, kterým byly zvýšeny limity pro stipendia na Univerzitě Karlově.  
KD souhlasilo s návrhem senátu, aby vedení fakulty odeslalo společný souhrn připomínek svých a 
AS MFF. Materiál by měl být projednán kolegiem děkana dne 2. 1. 2013 a vzápětí předsednictvem 
senátu; AS MFF je dodatečně potvrdí na schůzi svolané na 9. 1. 2013. Připomínky od členů 
vedení shromažďuje prod. M. Rokyta. Pan tajemník požádá o názor na navržené změny 
v univerzitních předpisech JUDr. M. Semíkovou.   

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Kolegium schválilo nominace na členy panelů GA ČR, včetně pořadí návrhů.  
 

b) Strouhalovskou přednášku pronese ve středu 9.  ledna 2013 ve 14:00 hodin doc. RNDr. 
Petr Němec, Ph.D., z KCHFO. Následovat bude jednání VR MFF věnované z velké části 
diskusi o hodnocení vědy. Uskuteční se rovněž v posluchárně F1 budovy Ke Karlovu 5. 
Všichni členové kolegia děkana jsou zváni. Zvlášť budou pozváni předseda KHV prof. 
Ing. Jiří Málek, DrSc., a prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., členka řešitelského týmu 
projektu Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho 
výsledků do strategických dokumentů. Prod. Z. Němeček informoval o práci komise pro 
hodnocení výsledků (KHV) a harmonogramu projednání navržené metodiky hodnocení.   
Prod. V. Baumruk sdělil, že fyzikální sekce zvažuje, že napříště budou o Strouhalovskou 
přednášku žádáni střídavě interní a externí přednášející.  

 

http://www.cuni.cz/UK-4195.html
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c) Výzva k podávání návrhů nosných témat pro pobyty zahraničních post-docs 
podporovaných rektorátním Fondem. Návrhy témat k předání na RUK je třeba zaslat na 
OVZS do 14. ledna 2013 (mail sekčním proděkanům 5. 12. 2012). Interní termín pro 
podání kompletního návrhu zahraničního uchazeče o post-doc pozici podporovanou 
rektorátním Fondem bude stanoven na 13. březen 2013. Návrh pak bude postoupen do 
výběrového řízení na RUK, v případě získání podpory je nástup vybraných uchazečů 
možný od 1. 7. 2013. 

 
d) Návrh na jmenování prof. E. Süliho hostujícím profesorem Univerzity Karlovy upravilo 

odd. pro vědu RUK tak, aby mohl být předložen k projednání v kolegiu rektora UK dne 
17. prosince 2012. 

 
e) Na základě dokladů poskytnutých fakultou (MFF) byl doplněn rektorátní přehled 

emeritních profesorů UK o prof. B. Sedláka (jmenován 1. 11. 1999). 
http://www.cuni.cz/UK-1072.html 

 
a) PRVOUK – požadavky RUK: sdělit termíny konání porad Rady, minulé i příští, příp. 

zápisy, a to nejpozději do konce ledna 2013. Kolegium rozhodlo, že tyto informace budou 
obsaženy na k tomu určených webových stránkách každé ze sekcí. T: sekční proděkani.  

 
b) Konference Widening Participation Event, Vídeň, 28. 2. a 1. 3. 2013: byl aktualizován 

seznam navržených účastníků z MFF, s pořadím (jména bez titulů): 1. Křivánek, 2. 
Mančal, 3. Šťovíček, 4. Z. Dvořák, 5. Bulíček, 6. Barto.  

 
c) Termín pro podávání žádostí o pokračující projekty GA UK byl stanovený na 15. 1. 2013, 

sdělení zaslané studentům a pracovištím MFF od OVZS obsahuje opět „kuchařku“.  
 

d) Byly vyhlášeny interní termíny pro předkládání dílčích a závěrečných zpráv GA ČR (DZ: 
10. ledna 2013, ZZ: 24. ledna 2013). Zprávy se předkládají výhradně v elektronické 
podobě a odesílají se prostřednictvím ISDS. 
 

e) Ve středu 12. 12. 2012 se koná seminář zaměřený na finanční zprávy k čerpání 
institucionální podpory mezinárodních projektů, očekávají se informace o stavu aplikace 
MŠMT e-Projekt. Zúčastní se Ing. A. Michálková z OVZS.  

 
f) Ve čtvrtek 13. 12. 2012 se koná seminář Změny v metodice vykazování uznatelných 

nákladů, změny v zadávací dokumentaci, návrhy projektů v roce 2013 (a další aktuality 
Kanceláře GA ČR). Zúčastní se vedoucí OVZS. 

 
g) Dopis pror. P. Volfa týkající se nepřímých nákladů v projektech 7. rámcového programu – 

podle situace ve svých sekcích předají sekční proděkani řešitelům dané informace.  
 

h) ERA Chairs – informace ze semináře 29. 11. 2012: mezi 14. - 17. prosincem 2012 se 
očekává zveřejnění výzvy. Nástroj, který má sloužit pro zajištění větší účasti v rámcových 
programech těch států, jejichž participace v RP je podprůměrná. Návrhy budou podávat 
instituce s dobrým startovacím potenciálem a s možností výrazného progresu (šanci mají 
kvalitní instituce s podporou ze strukturálních fondů stávajícího programovacího období a 
s výhledem na další financování v příštím období; zároveň to ale nemohou být již teď 
špičková pracoviště, neboť zde by se účinek jejich výrazného vývoje neprojevil. Zatím se 
zdá, že výzva bude určena spíše regionálním výzkumným pracovištím. 

 
i) Systém Habilion by měl začít fungovat od 15. ledna 2013, probíhá jeho testování, na 7. 

ledna 2013 je naplánovaná „generální“ zkouška. Bude třeba sladit interní předpis 
s elektronickým procesem, dořešit způsob a podobu předkládání habilitační práce.  
 

j) Směrnici o režijních nákladech pan děkan podepsal, až ji redaktoři fakultního webu 
vystaví, odejde mail na pracoviště s upozorněním na nový přípis. 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/smer07.htm 
 

 

http://www.cuni.cz/UK-1072.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/smer07.htm
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Schůzku k hodnocení výuky (studentská anketa) děkan svolal do své pracovny na 
pondělí 17. 12. 2012, 13:00 hodin. Pozváni jsou oba studijní a všichni tři sekční 
proděkani, dále garanti studijních programů. Paralelně poběží schůzka pracovní skupiny 
pro web.  

 
b) Prezentace výuky v anglickém jazyce proběhla dne 3. 12. 2012, velmi úspěšně. 

V návaznosti na ni přišlo několik pozvání od zahraničních institucí v Praze. Propagační 
film je ke zhlédnutí i na YouTube:  

http://www.mff.cuni.cz/admission/ 
 

c) Dotazník vyžádaný redaktorkou Hospodářských novin (žebříček VŠ – obor Informatika) 
zpracuje prod. P. Kolman.  

 
d) Vyšlo další číslo časopisu UK Forum, tentokrát věnované celoživotnímu vzdělávání. 

Příspěvek za MFF napsal RNDr. J. Kašpar, CSc.  
 
e) Prod. F. Chmelík  

i) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka o poradách na RUK, kterých se 
spolu s prod. P. Kolmanem zúčastnil 5. 12. t.r. První z nich se týkala činnosti 
oborových rad doktorského studia a ustavování garantů, druhá měla podobu 
pracovního semináře Hodnocení výuky studenty na UK. Souhrnné materiály jsou 
k dispozici u prod. F. Chmelíka. Děkan informoval o poradě děkanů, která se 
konala 3. 12. t.r. a nejvíce se věnovala návrhu směrnice o garantech studijního 
programu/oboru. Prod. Z. Němeček doporučil pokusit se cestou AS UK odvrátit 
situaci, kdy děkan bude za studium zodpovídat, ale nebude mu dána možnost je 
fakticky ovlivnit, protože nebude moci jmenovat garanty.   

 
ii) Prod. F. Chmelík rozeslal KD a garantům studijních programů návrh smlouvy 

o spolupráci ve výuce. Seznam partnerů z jiných vysokých škol (v předkládaném 
případě FIT ČVUT a FEL ČVUT) může být časem rozšířen.   

 
iii) Děkan seznámil kolegium s případem nahlášené kyberšikany na koleji. Záležitost 

je citlivá, děkan ji řeší a ještě bude řešit v součinnosti se SKAS, zástupci kolejní 
rady, případně dalšími odborníky.  

 
iv) Žádostí o udělení fakultních studentských grantů se sešlo celkem 33, všechny 

z fyzikální sekce. Prod. F. Chmelík svolal na 17. 12. 2012 příslušnou radu, její 
členy požádal, aby se seznámili s návrhy předem. Rada bude respektovat 
doporučení kolegia děkana, aby se podpory dostalo všem smysluplným projektům, 
a to sumou po 8.000,- Kč, ze stipendijního fondu.  

 
v) Dotaz p. Bejčka, zda vedení MFF neuvažuje o zvýšení hodinové sazby za službu 

v labu (60,- Kč): prod. F. Chmelík zjistí, kdo konkrétně má na fakultě věc na 
starosti, a bude s ním jednat. Co se týče ročního finančního limitu, který 
v současné době činí 46,5 tis. Kč a jeho zvýšení navrhuje kol. K. Kolář ze SKAS, 
jeho hranice je určena rozhodnutím RUK.  

 
vi) Publikace Sbírka řešených příkladů z M, F a I: prod. F. Chmelík upozornil na 

neprodejnou zásobu titulu. KD doporučilo publikace odepsat a prostřectvím OVVP 
je zdarma nabízet uchazečům o studium při propagačních akcích fakulty. Protože 
brožurky obsahují řešené příklady použité v minulých letech při přijímacích 
zkouškách a současný „formát“ zkoušek je jiný, bude na webu nebo v publikaci 
samotné vysvětlující letáček.  

 
vii) Porovnání papírové a elektronické studentské ankety: prod. F. Chmelík sestavil pro 

splnění tohoto úkolu malou komisi ve složení – vedoucí studijního oddělení dr. D. 
Macharová, referentka téhož oddělení M. Všechovská a Mgr. Jiří Šejnoha jako člen 
SKAS.  

http://www.mff.cuni.cz/admission/
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viii) Opakovaná žádost studenta Valentýna Plzáka o mimořádné stipendium: původní 

žádost byla zamítnuta a děkanovo rozhodnutí pan rektor potvrdil. Protože  důvody 
pro zamítnutí nepominuly, vyřídí prod. F. Chmelík novou žádost analogicky.  

 
ix) Děkan se vrátil k požadavku ředitele ÚTIA AV ČR, aby ústavy Akademie věd 

školící doktorandy dostávaly část finanční dotace, kterou má na studenty vysoká 
škola. K tomu se pojí ještě otázka, zda mohou doktorandi školení na jiných než 
univerzitních pracovištích žádat o grant GAUK. Prod. J. Trlifaj zjistil, že takoví 
studenti projekt podat mohou, ale režie nemohou jít mimo univerzitu/MFF. Prod. Z. 
Němeček upřesnil, že dotaci na výuku studentů dostává vysoká škola/MFF a 
nesmí je přesouvat jinam. Pokud by MFF chtěla přispět ústavu AV ČR, musela by 
na to použít prostředky z jiného zdroje, například z centrálních prostředků (901). 
Navíc dotace, kterou MFF na studenta dostává, je nižší než vyplácená stipendia, 
která fakulta kryje rovněž z jiných svých zdrojů. Doktorand přispívá školicímu 
ústavu tím, že publikuje pod jeho hlavičkou. Školitelé mohou, je-li to předem 
naplánované, dostat odměnu z projektu.  

 
f) Schůzka s firmami navazující na prezentaci výuky v AJ dne 3. 12. 2012: prod. M. Vlach 

doporučil ještě před Vánocemi napsat představitelům firem dopis a schůzku uspořádat 
počátkem roku 2013.  

 
g) KD se krátce zabývalo informacemi o mizerné kvalitě některých ubytovacích zařízení, 

která spravují KaM UK (nečistota a hmyz).  
 

h) Studentská anketa: prod. M. Rokyta tlumočil upozornění SKAS, že Řád pro hodnocení 
výuky studenty UK v Praze v čl. 7 připouští jak anketu papírovou, tak elektronickou. Bylo 
by tedy možné zrušit fakultní interní směrnici, což by otevřelo cestu pro existenci obou 
forem ankety na MFF. Děkan počká na výsledek porovnání letošních anket papírové a 
elektronické, po ukončení zimního semestru 2012/13 by rád realizoval anketu 
elektronickou. Závěry předloží kolegiu děkana.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Tajemník 
i) Žádost           o poskytnutí informací: rektor UK potvrdil dne 19. 11. 2012 

rozhodnutí děkana MFF UK ze dne 22. 8. 2012 (čj. 125/TP/MFF) a odvolání           
               zamítl. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.  

 
ii) Odvolání proti pokutě udělené za diskriminační podmínku v inzerátu na přijetí  tzv. 

mladých odborných asistentů mělo za následek snížení její částky ze 70 na 50 tis. 
Kč. MFF pokutu uhradila.  

 
iii) KD schválilo návrh příkazu děkana o rozpočtovém provizoriu pro počátek rok 2013. 

Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz05.htm 

 
iv) KD vzalo na vědomí výklad tajemníka k následující rozpočtové úpravě a úpravu 

schválilo: 
 

Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámka 
RUK 901-01/PROVOZ - 210 000 neinvestice  snížení příspěvku - aktualizované 

údaje o počtu studentů 
 

v) KD vzalo na vědomí, že přišly platby od PřF UK za výuku zajištěnou MFF.  
 

vi) Kampus Albertov: KD vzalo na vědomí, že tajemnice PřF UK pozvala své profesní 
kolegy z MFF a 1.LF na jednání 14. 12. t.r. Dále vzalo KD na vědomí, že druhá 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2012/prikaz05.htm
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schůze monitorovacího výboru je svolaná na 29. 1. 2013, 12:00 hodin do pracovny 
rektora UK. Zúčastní se děkan.   

 
vii) Tajemník připravil pro sekční proděkany kopii studie pavilonu v Troji.   

 
viii) Závěrka hospodaření MFF 2012 a podklady k ní pro AS MFF: ekonomická komise 

se sešla s tajemníkem fakulty a vedoucí HOSP. Senát si přeje dostat – jen pro 
svou interní potřebu – vybrané ukazatele manažerského účetnictví. Vedení fakulty 
mu vyhoví.    

 
ix) Vrty na Karlově - kolaudace se koná v pátek 14. 12. 2012 v 11:00 hodin.  

 
x) Zakoupení koncertního křídla a jeho umístění v refektáři na MS: skupina 

pracovníků sestávající hlavně ze zástupců MFF a RUK navštívila refektář, aby 
posoudila možnosti umístění a jeho vhodnost. Zápis z jednání na KD koloval. 
Převažující názor je pro zakoupení nástroje, jehož cena činí 100 tis. Kč. Kvalitu 
křídla ještě musí posoudit odborník.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Nový, kvalitnější projektor do refektáře v malostranské budově: prod. Z. Němeček bude 
konzultovat s prof. M. Tichým možnosti, souběžně se správa budov pokusí získat 
expertní posudek, zda je na trhu k dispozici zařízení, které by kvalitu přenosu výrazně 
pozvedlo.  

 
b) RUK informoval, že termín příštího zasedání  monitorovacího výboru akce „Výstavba 

Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum“ je stanoven na 29. 1. 2013, 12:00 h.  
Zúčastní se děkan fakulty.  

 
c) Výstavba pavilonu v Troji: jedna z dopravních variant (silnice s tunelem) byla zamítnuta, 

ale proti záměrům MFF žádné námitky vzneseny nebyly. Počátkem roku 2013 snad bude 
přijato definitivní  řešení a MFF obdrží výjimku ze stavební uzávěry a tím povolení stavět.   

 
d) Investiční plán Univerzity Karlovy na příští roky a jeho chystaná inovace. KD souhlasilo 

s tím, že prod. Z. Němeček prostřednictvím pror. M. Tichého uplatnil tyto stavební akce: 
rekonstrukce střechy a pláště budovy býv. Vývojových dílen v Troji (na střechu byl 
vystaven havarijní výměr) a rekonstrukci střechy malostranské budovy.  

 
e) KD vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka, že MŠMT sestavilo komisi expertů, jejíž 

stanovisko bude podstatné pro investiční akce nad 200 mil. Kč.  
 

f) Plán stavebních akcí 2013: pracoviště fakulty zasílají návrhy.  
 
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Děkan akceptoval všechna doporučení komisí pro výběrové řízení na obsazení 
pracovních míst v sekcích matematické a informatické. Na každou vypsanou pozici se 
přihlásil právě jeden zájemce, ve všech případech vhodný.   

 
b) KD schválilo udělit prof. M. Huškové mimořádnou odměnu z fondu děkana za skvělou 

reprezentaci MFF v zahraničí (nedávné udělení řádu nizozemské královny).   
 
c) Kolegium schválilo děkanův návrh udělit fakultní stříbrnou pamětní medaili RNDr. Josefu 

Kubátovi, bývalému dlouholetému řediteli Gymnázia Dašická v Pardubicích 
a současnému předsedovi Jednoty českých matematiků a fyziků. Při příležitosti jeho 
významného životního jubilea by tak MFF ocenila  jeho dlouholetou a systematickou 
činnost s matematickými středoškolskými talenty, jeho obětavou činnost pro propagaci 



Kolegium děkana MFF 12. prosince 2012 
 

6 
 

matematiky a fyziky před veřejností České republiky, a tím i významnou propagaci 
Matematicko-fyzikální fakulty UK. Medaili předá osobně děkan 27. 12. t.r.  

 
d) Tvůrčí volno: podle Směrnice děkana č. 1/1999, bodu 6., má pracovník o výsledcích své 

práce v rámci tvůrčího volna podat písemnou zprávu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/1999/smer1.htm 

        Tři pracovníci z matematické sekce své „dlužné“ zprávy zaslali v těchto dnech.   
 
 
6. PROPAGACE 
 

a) KD projednalo za účasti předsedy ediční komise doc. M. Zeleného a předsedy AS MFF 
doc. J. Dolejšího návrh vzešlý z iniciativy matematické sekce (doc. M. Zelený, prod. M. 
Rokyta), totiž návrh objednat vytvoření matematického fontu (autoři: František Štorm 
a Petr Olšák). Speciální typografický systém by dodal publikacím vydávaným na MFF, 
například matematickým skriptům, lepší grafický vzhled dobře sloužící také propagačním 
účelům. Zakázka by představovala náklad odhadem 360 tis. Kč, rozložený do dvou let. 
Kolegium návrh schválilo s podmínkou, že font uvažovaný v TEX by byl rozšířen o 
WORD, ovšem pro použití výhradně na MFF, tedy nikoli volně šiřitelný. Děkan souhlasil 
s úhradou zálohy F. Štormovi ve výši 80 tis. Kč, ze střediska 901. (Stalo se po kolegiu: 
úhrada činila po započítání DPH 96 tis. Kč.) KD schválilo podíl sekcí na zbývajících 
nákladech - zhruba 300 tis. Kč - v poměru předpokládaného využití fontu, tedy 150 tis. Kč 
sekce matematická a po 75 tis. Kč sekce informatická a fyzikální.  

 
b) Ediční plán MFF na rok 2013: kolegium odložilo jeho definitivní schválení na schůzi 2. 1. 

2013.  
 

c) KD vzalo na vědomí hodnocení DOD jako úspěšně zvládnuté propagační akce. 
 

d) KD schválilo konání DOD v roce 2013, a to opět na konci měsíce listopadu v Národním 
domě na Vinohradech. Přesný termín dohodnou vedoucí  STUD a OVVP, aby nedošlo 
k časové kolizi např. s promocemi. Uvažuje se o posunutí začátku/zahájení, hlavní 
přednáška by mohla být kratší o 20 minut. MFF zaplatí šatnu. K odpolednímu programu: 
v malostranské budově využít posluchárnu skýtající dostatečnou kapacitu (S5). Děkan 
doporučil přidat koncem ledna 2013 jednu propagační akci zaměřenou na studium 
informatiky. 

 
e) Stánek MFF na veletrhu vzdělávání Gaudeamus (Praha, 29. a 30. 1. 2013) bude 

zaměřený hlavně na obory Informatika a Matematika, tzn. že na jeho přípravě by se měly 
podílet obě příslušné sekce.  

 
f) Návrh Změny Zásad používání a ochrany znaku a loga UK – materiál zaslaný 

tajemníkem AS UK a pak ještě zvlášť ještě pror. M. Šobrem: kolegium návrh 
prodiskutovalo  a pověřilo děkana a prod. M. Vlacha, aby ve smyslu závěrů diskuse  
zformulovali vyjádření pro RUK požadované do 13. 12. t.r. Stanovisko je následující: 
Kolegium děkana MFF UK se zabývalo návrhem Pravidel pro jednotné způsoby 
grafického užívání znaku a loga UK a shodlo se, že podporuje rámcovou snahu ochrany 
znaku (pečeť) Univerzity Karlovy jako společného a nedotknutelného grafického prvku, 
který vyjadřuje unikátní univerzitní identitu. Předložený materiál nereflektuje, že současný 
návrh jde proti zachování možnosti stávajícího grafického vyjádření identity některých 
fakult, např. MFF UK a PřF UK, kde je znak UK dlouhodobou součástí fakultního znaku. 
V případě MFF UK se navíc jedná o Ochrannou známkou, o jejíž registraci sama Karlova 
univerzita požádala. Jsme přesvědčeni, že fakultní znak MFF UK, který byl před zhruba 
30 lety navržen akademickým sochařem Zdeňkem Kolářským, v plné míře vyjadřuje 
princip identity fakulty s integritou celku a máme zájem na možnosti jeho dalšího užívání.  
Za nadbytečné detaily ve stávajícím návrhu považujeme pasáže věnované příkladům 
věnovaným multimediálním aplikacím a vizitkám pracovníků fakult. Domníváme se, že 
tyto detaily zbytečně zasahují do relativní autonomie fakult deklarované v průvodním 
dopisu k návrhu. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/1999/smer1.htm
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g) Prod. Z. Němeček upozornil na možnost otisknout vhodný propagační článek o studiu 
informatiky v anglickém jazyce v PS Public Service Review (European Science & 
Technology). MFF v něm již několikrát publikovala, k dispozici je předplacená jedna 
dvoustrana. Prod. Z. Němeček poskytne kontaktní informace prod. M. Vlachovi a Mgr. E. 
Uzlové. Prod. P. Kolman dodá text a vhodné ilustrativní obrázky.  

 
h) Další schůze pracovní skupiny pro web je svolaná na 17. 12. t.r., 13:00 hodin, bude ji řídit 

prod. M. Vlach. Jsou pozvání zástupci firem, které byly osloveny ohledně vypracování 
analýzy webu a návrhu na jeho restrukturalizaci.  

 
i) Mimořádná schůzka členů KD ohledně webu se bude konat 19. 12. 2012 v 11:00 hodin 

v pracovně děkana, přizváni jsou Mgr. P. Vlášek, Mgr. E. Uzlová, Mgr. T. Drbohlav. Cílem 
je politické rozhodnutí ohledně pravidel pro vzájemné zrcadlení stránek v českém a 
anglickém jazyce.  

 
j) Analytics Challenge: studenti MFF byli mezi prvními, konkrétně první dva, pět mezi 

prvními sedmi a 10 mezi prvními 30 jsou posluchači MFF. Více na: 
http://challenge.optimics.cz/zaverecne-poradi/ 

Podle informace dr. K. Šolcové vyjde i tisková stránka.  
 

k) Veletrh vzdělávání v Hong Kongu (únor 2013): účastnický poplatek by musel být uhrazen 
do 15. 12. t.r. Kolegium se po krátké diskusi přiklonilo k názoru proděkanů P. Kolmana 
a M. Vlacha, že účast na této akci by byla příliš nákladná, a proto ji vynechat.  

 
l) Prod. M. Vlach 

i) Žádosti jiných škol o zveřejnění jejich inzerátů na post-doktorská místa: KD 
souhlasilo s  vyvěšením inzerátu na nástěnku, případně na Career Market, ale 
nikoli na webové stránky MFF.  

 
ii) Doména Matfyz.cz: prod. M. Vlach jedná.  

 
iii) Televizní pořad Zprávičky: MFF splní daný slib a dodá propagační předměty pro 

děti, které na pořad reagovaly.  
 

iv) Festival Fantazie, konaný na přelomu června a července 2013: kolegium schválilo 
návrh prod. M. Vlacha, aby se MFF festivalu zúčastnila a prezentovala zde 
všechny tři své oborové sekce. Dále souhlasilo s předběžnými náklady ve výši 
odhadem 100 tis. Kč.  

 
v) FotoFest (analogie FilmFestu): náklady na uspořádání soutěže odhaduje prod. M. 

Vlach na 150 tis. Kč. Předmětem soutěžního festivalu budou fotografie, 
očekávaným výstupem pak kalendář MFF na rok 2014. Vyhlášení vítězů by spojil 
doc. J. Valenta s výstavou nejúspěšnějších fotografií v MGVO. KD akci schválilo.  

 
vi) Inzerát na místo vedoucího oddělení mediální komunikace (OMK): personální 

oddělení zatím eviduje tři přihlášky. První schůzka komise pro výběrové řízení je 
svolaná na 14. 12. t.r.  

 
vii) Dislokace: proděkan pro PR bude dočasně používat, hlavně pro jednání se 

stranami, místnost OVVP na Karlově. Po konstituování oddělení mediální 
komunikace a po provedení personálních změn ve sféře propagačních aktivit MFF 
navrhne prod. M. Vlach nové umístění pracovníků spadajících svou agendou do 
jeho působnosti, a to pokud možno do navzájem sousedících místností v budově 
děkanátu na Karlově.  

 
viii) Místnost pro „přespolní“ proděkany na Karlově bude obnovena, například jako 

sdílená s AS MFF.   
 
 
 

http://challenge.optimics.cz/zaverecne-poradi/
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7. RŮZNÉ 
 

a) Informace z porady dekanů konané 3. 12. 2012. 
i) Výchozí dokument k novele VŠ zákona, aktuální ke 30. 11. 2012, je v úložišti KD, 

viz: 
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm 

 
b) Děkan je připraven předložit Akademickému senátu MFF návrh na změnu Volebního 

a jednacího řádu AS MFF UK a statutu MFF UK, iniciativně připravený Studentskou 
komorou AS. Podle vyjádření předsedy legislativní komise AS Bc. J. Michálka jde 
zejména o prodloužení funkčního období člena SKAS včetně dvoufázového obměňování 
SKAS a drobné upřesnění volebních pravidel v návaznosti na situaci z akademických 
voleb v roce 2012.  

 
c) Pracovního oběda s děkany FIT ČVUT a FEL ČVUT dne 18. 12. 2012 se kromě děkana 

MFF, jenž je hostitelem, zúčastní prod. F. Chmelík.  
 

d) Prod. V. Baumruk zastoupil děkana při příležitosti 5. výročí umístění tokamaku (pořádala 
FJFI ČVUT 10. 12. odpoledne). 

 
e) Děkan nabídl členům KD pozvánku na koncert v rámci série Akademické rezonance, 

bude se konat 12. 12. na Hradě.  
 

f) Ve středu 12. 12. 2012 v 18:00 hod. se v posluchárně M1 bude konat diskusní setkání 
„6k60“. Děkan se plánuje osobně zúčastnit.  

 
g) Seminář vztahující se k vysokoškolské legislativě, pořádaný na MFF dne 11. 1. 2013 (viz 

bod 7.a) zápisu ze schůze KD 14. 11. 2012): k účasti se přihlásili děkan, prod. M. Rokyta 
a prod. F. Chmelík.   

 
h) Děkan přijal pozvání na 125. reprezentační ples mediků, který pořádá 1. LF UK dne 

11. ledna 2013 na Žofíně.  
 

i) Malá galerie vědeckého obrazu na Karlově: vernisáž výstavy 60 let MFF v obrazech se 
bude konat v pondělí 17. 12. 2012 v 17:00 hodin. Výstava představí výběr historických 
fotografií ze života fakulty a potrvá do 8. 4. 2013. 

 
j) Předvánoční setkání s důchodci organizované fakultní odborovou organizací se 

uskuteční 17. 12. 2012 od 15:00 hodin.    
 

k) Poslední letošní zasedání KD je naplánováno na čtvrtek 27. 12. 2012 od 9:00 hodin. 
Budou na něm - kromě jiného - dodatečně předány dvě Ceny děkana za nejlepší 
bakalářskou práci (Bc. Ondřej Staněk v kategorii Informatika, za práci Centralized 
multirobot system; Bc. Marek Fišer v kategorii Informatika, za práci L-systems online).  

 
 

Zasedání skončilo v 17:20. 
 

 
Zapsala: 
T. Pávková 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm


 Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 27. prosince 2012 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach 
k bodu 1. přizváni D. Lanková a T. Jančák 

 
 
Zasedání zahájeno v 9:11 hodin. 
 
K dodatečnému převzetí Cen děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou práci v akademickém roce 
2011/2012, obou v kategorii Informatika, byli pozváni Bc. Ondřej Staněk (práce Centralized multirobot 
system) a Bc. Marek Fišer (práce L-systems online). Dostavil se jen student Staněk.  
 
Kolegium schválilo zápis ze schůze konané 12. 12. 2012.   
 
 
 
1) Čerpání rozpočtu 2012 

• PRVOUK: záporné zůstatky budou uzavřeny k nule. 
• Do Fondu provozních prostředků fakulta převede 2 – 3 mil. Kč. 
• Děkan informoval, že udělil závěrečné odměny z fondu děkana, a to za výborný hospodářský 

výsledek fakulty a za mimořádné propagační akce fakulty.   
• Děkan bude dostávat měsíční rozpis o čerpání střediska 901. 
• Prod. O. Čepek požádal hospodářské oddělení o zavedení nových čísel podúčtů pro rektorátní 

bonusy (udělované za významné granty), aby byly tyto prostředky účetně odděleny od 
provozních prostředků pracovišť.  

• Oddělení mediální komunikace bude mít založený účet od ledna 2013.  
 
2) Materiály pro schůzi AS MFF dne 9. 1. 2013 

• KD schválilo návrh prod. P. Kolmana na text nové směrnice o výplatě stipendií a doporučilo, 
aby děkan předložil tento návrh k projednání AS MFF.   

• Návrh změn statutu MFF (Volební a jednací řád AS MFF): děkan předloží senátu připomínky 
v té podobě, jakou jim dala legislativní komise AS MFF.  

• Návrhy změn vnitřních předpisů UK, čj. 116/2012 (termín pro odeslání na RUK: do 4. 1. 2013) 
– viz bod 2) zápisu z 10. schůze KD konané dne 12. 12. 2012: děkan pověřil prod. M. Rokytu, 
aby shromáždil a zpracoval připomínky členů akademické obce a předložil je k projednání 
kolegiu děkana dne 2. 1. 2013. Materiál bude následně projednán předsednictvem senátu, AS 
MFF jej dodatečně potvrdí na schůzi svolané na 9. 1. 2013.  

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Prod. J. Trlifaj 
a) GAČR zveřejnila na svých webových stránkách dne 21. 12. t.r., že do panelů v některých 

oborech nebylo navrženo dost kandidátů.  Do 15. 1. 2013 lze poslat dodatečné návrhy. 
Viz: 
http://www.gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/ 

 
b) GAČR: aplikace GRIS pro vyplňování dílčích a závěrečných zpráv zatím není plně 

funkční.   
 
c) Časopis AUC je z ekonomického hlediska pro MFF prodělečný, protože na 

časopiseckých výměnách vydělá 10 tis. Kč, kdežto náklady na něj činí 16 tis. Kč. 
O perspektivách časopisu bude KD diskutovat jindy, po předchozí diskusi mezi 
proděkany pro matematickou a pro fyzikální sekci, případně pak po rozpravě 
v akademické obci fakulty. 

 

http://www.gacr.cz/dodatecna-vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/
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d) KD vzalo na vědomí, že děkan podepsal darovací smlouvu mezi firmou Glass Service, 
a.s., a MFF UK. Finanční dar firmy Glass Service bude podle této smlouvy využit na vývoj 
nových adekvátních modelů a odpovídajících numerických metod k efektivním výpočtům 
chování skloviny při tvarovacím procesu (týká se MÚ UK, skupiny prof. J. Málka). 

 
e) Vědecká rada MFF dne 9. 1. 2013: pozvání přijali jak prof. J. Moravcová, tak prof. J. 

Málek. Diskuse o hodnocení výsledků vědy je plánovaná po Strouhalovské přednášce, 
tzn. od 15:15 hod. v posluchárně F1. Zasedání budou řídit děkan a prod. J. Trlifaj.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Případ nahlášené kyberšikany: mediace zprostředkovaná vedením fakulty dne 18. 12. 
2012 za účasti dvou profesionálních mediátorek vedla, zdá se, ke smíru mezi 
znesvářenými stranami.  

 
b) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka týkající se provádění hlasování per 

rollam v rámci oborových rad (mail od JUDr. E. Kášové, Ph.D., z RUK).   
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Tajemník 
i) KD schválilo následující návrh rozpočtové úpravy: 
 
Odkud Kam Částka v Kč Fin.prostř. Poznámka 
RUK 7242-01/PROVOZ 189 000 neinvestice  zahr. studenti - stipendia 
RUK 700-01/PROVOZ 212 500 neinvestice zahr. studenti – prostř. na pobyt 
 
ii) Podnět člena SKAS Bc. K. Koláře, aby drobné výdaje (typicky zálohy) byly 

vypořádávány elektronickou cestou, odložilo KD z časových důvodů na 2. 1. 2013.  
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Prod. Z. Němeček informoval, že RUK požaduje vyplnění nových formulářů na investiční 
stavební akce, termín stanovil na polovinu ledna 2013. V případě MFF se týká výstavby 
pavilonu v Troji, dokumentaci zajistí prod. Z. Němeček ve spolupráci se správou budov. 
Děkan požádal prod. Z. Němečka, aby do plánů UK uvedl - pro případ, že budou nějaké 
disponibilní prostředky navíc – zakoupení/pronájem budovy v karlínské lokalitě. Prod. M. 
Rokyta sdělil, že k podobným závěrům došli při diskusi o budově v Troji i členové kolegia 
matematické sekce na své schůzi dne 13. 12. 2012 a že je připraven s těmito závěry 
seznámit i členy KD. Z časových důvodů tak však učiní až na zasedání KD v lednu 2013.   

 
b) Přístup do dvora malostranské budovy: čtečky jsou instalované, pravidla pro vjezd do 

dvora vydá tajemník fakulty ve smyslu návrhu prod. O. Čepka.  
 
c) Koncertní křídlo: rozhodnutí o nákupu bude předcházet posudek experta o kvalitě 

nástroje. Odborníka zajistí MFF.  
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst na MFF – podzimní kolo 2012: děkan akceptoval 
všechna doporučení příslušných komisí, místa budou obsazena s účinností od 1. ledna 2013. 
Kompletní výsledky řízení budou zveřejněny na webu.  
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6. PROPAGACE  
 

a) Výběrové řízení na vedoucího pracovníka v oblasti propagace (vedoucí oddělení 
mediální komunikace čili OMK): komise ustavená děkanem zasedala 18. 12. 2012, 
jednala se všemi šesti přihlášenými uchazeči a doporučila oslovit vítězného uchazeče 
a vyzvat ho k dalšímu jednání. Jednání se jako pozorovatelé zúčastnili děkan a předseda 
AS MFF. OMK bude formálně zřízeno k 1. 1. 2013 a bude zahrnovat také částečný 
úvazek pro agendu spojenou s propagací výuky v AJ. Funkce vedoucího pak obsazena 
nejpozději od 1. 3. 2013.  Prod. M. Vlach jedná s některými z účastníků konkursu o 
spolupráci mimo pozici vedoucího OMK.  

 
b) Prod. M. Vlach nastínil možnou dislokaci OVVP a OMK. Bude-li to únosné z hlediska 

sestavení rozvrhu výuky, nabízí se jako možnost úprava jedné z malých poslucháren ve 
druhém poschodí budovy Ke Karlovu 3.  

 
c) Dopis pror. M. Šobra týkající se veletrhu Gaudeamus Praha 2013 (29. 1. až 30. 1.) 

a dávající ke zvážení dvě varianty prezentací: buď bude fakulta zastoupena výhradně 
dvěma studenty, nebo výhradně dvěma studenty a dalšími pracovníky fakulty dle 
vlastního uvážení. Kolegium zvolilo druhou variantu. Odpověď na RUK vypraví 
sekretariát děkana. 

 
d) Mzn. konference o fyzikálním vzdělávání ICPE 2013 konaná v  2013: úvodní slovo na 

zahájení akce dne 5. srpna slíbil pronést děkan MFF, v případě potřeby je připraven ho 
zastoupit prod. V. Baumruk.   

 
 

e) Den otevřených dveří 2013 
• Termín: 28. listopadu. 
• Součástí programu by se mohl stát FotoFest, proto KD schválilo posunutí 

jeho původně plánovaného termínu.  
 

i) Prod. M. Vlach se intenzivně zabývá financemi OVVP a přípravou rozpočtu na 
propagační činnost v roce 2013. Výsledek kolegiu předloží během ledna 2013.  

 
ii) Probíhají jednání o možnostech spolupráce (partnerství) s Festivalem Fantasie 

(Chotěboř), náklady případné spolupráce v roce 2013 odhaduje M. Vlach na 
100 tis. Kč. V případě navázání spolupráce by pražskou variantu festivalu v roce 
2014 mohla hostit MFF. 

 
iii) KD souhlasilo s výjimkou z rozpočtového provizoria, aby bylo možné vyhovět 

návrhu prod. M. Vlacha uvolnit odhadem 180 tis. Kč na aktivity spojené 
s propagací studia informatiky v AJ (spolupráce s PraguePost, SME, inzerce, 
reklama na Facebooku atp.). 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) V úterý 5. 2. 2013 ve 13:00 hodin budou ve Velké aule Karolina předány jmenovací 
dekrety novým docentkám a docentům Univerzity Karlovy v Praze. Pokud se slavnosti 
nebude moci zúčastnit osobně děkan, zastoupí ho prod. J. Trlifaj.   

 
b) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 2. ledna 2012, začátek v 9:00 hodin. 

Jedním z bodů bude otázka existence reprografického střediska MFF a vydavatelství 
Matfyzpress, do programu je zařazený na 14:30 hod., aby se ho mohl zúčastnit předseda 
ediční komise doc. M. Zelený. Dále jsou přizvány H. Kutková a Ing. D. Lanková.  

 
Zasedání skončilo ve 12:15. 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 2. ledna 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 

O. Čepek (jen na dopoledne), V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman (jen do 14:29), J. 
Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. Trlifaj (jen dopoledne), M. Vlach 
k bodu týkajícímu se ediční činnosti byli přizváni D. Lanková, H. Kutková, M. Zelený a J. 
Dolejší 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 
 
Cena děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou práci v akademickém roce 2011/2012, v kategorii 
Informatika: kolegium se dodatečně osobně seznámilo s Bc. Markem Fišerem, autorem oceněné 
práce L-systems online, gratulovalo mu k úspěchu a popřálo mnoho zdaru v jeho současném 
magisterském studiu v USA. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 27. 12. 2012.   
V zápisech určených ke zveřejnění byly z důvodu ochrany osobních údajů znečitelněny některé 
informace (http://www.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/). 
 
 
1) Návrh Změn vnitřních předpisů UK, zaslaný tajemníkem AS UK dne 21. 11. 2012 pod čj. 

166/2012, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-4195.html 
KD pověřilo prod. M. Rokytu konečnou editací stanoviska vedení fakulty a odesláním 
předsednictvu AS MFF. Po schválení ze strany PAS bude stanovisko odevzdáno na RUK ve 
stanovené lhůtě, tj. do 4. 1. 2013, jako společné stanovisko vedení MFF a AS MFF.  

 
2) KD souhlasilo s návrhem prod. V. Baumruka, aby MFF dodatečně podala návrh na kandidaturu 

RNDr. A. Valkárové, DrSc., do panelu GAČR. Návrh nebyl Grantové agentuře zaslán v řádném 
termínu vinou opomenutí.  

 
3) KD vyslechlo návrh prod. P. Kolmana využívat v přijímacím procesu do studijních programů 

v angličtině stejný mechanismus ověřování podmínek k přijetí, jako je tomu u studijních 
programů v českém jazyce.   

 
4) Návrh informatické sekce na udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. Aravindu 

Joshimu, profesoru University of Pennsylvania, zdůvodněný vysoce uznávanými vědeckými 
výsledky v oblasti informatiky a počítačové lingvistiky a také dlouholetými odbornými a osobními 
vztahy a působením na Univerzitě Karlově, jmenovitě na MFF: prod. O. Čepek návrh poslal 
kolegiu mailem 28. 12. 2012. Půjde o návrh podávaný - za předpokladu doporučení vědeckou 
radou MFF - společně s Filozofickou fakultou UK, jejíž VR návrh schválila 13. 12. 2012. KD 
doporučilo připravit návrh na zasedání VR MFF UK dne 6. 2. 2013, po předchozích úpravách 
odrážejících požadavky RUK. Z: prod. O. Čepek a vedoucí OVZS.  

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

a) Stanovisko děkanů přírodovědeckých fakult k metodice rozdělování institucionální 
podpory, přijaté v Olomouci dne 22. 9. 2012: kolegium akceptovalo názor prod. M. Rokyty 
(a dalších členů kolegia matematické sekce), že webová stránka, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/podpora201209.htm 
je stránkou fakultní, a proto není vhodné, aby odrážela názory třetích osob. Stránka bude 
upravena tak, že pouze uvede jména osob, které Stanovisko děkanů podpořily.  

 
b) Prod. J. Trlifaj 

i) Schůze VR MFF UK dne 9. 1. 2013 v posluchárně F1, bod týkající se metodiky 
hodnocení vědy v ČR: vystoupení prof. J. Málka je naplánované na 15:15 hod., 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/
http://www.cuni.cz/UK-4195.html
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/vyjadreni/podpora201209.htm
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vystoupení prof. J. Moravcové pak okolo 16:00 hod. Jednání je veřejné. 
Z časových důvodů - od 18:00 hodin zasedá AS MFF - nebude prostor pro 
komentáře, ale jen na dotazy. Upoutávku na webu viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm 
 

ii) Habilion: dne 7. 1. t.r. se odehraje další testovací zkouška systému. Návrh 
prováděcích předpisů předloží prod. J. Trlifaj vědecké radě MFF na jejím 
březnovém zasedání.  

 
iii) Opatření rektora č. 18/2012, Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací 

a další duševní činnosti, platí od 1. 1. 2013, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-4222.html 

Děkan vydá do poloviny ledna 2013 vlastní opatření stanovující kromě jiného 
odpovědnost  za naplňování databáze na úrovni MFF.  
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík informoval o výsledku zasedání Rady pro udělování studentských fakultních 
grantů dne 17.12. 2012 . Sešlo se celkem 33 návrhů, všechny ze sekce Fyzika a všechny 
splnily podmínky pro udělení finanční podpory. Dva z návrhů předpokládají rozsáhlejší 
výzkumný program a mají dva řešitele, proto Rada rozhodla dotovat každý z nich sumou po 
12 tis. Kč. Každému ostatnímu projektu byla udělena podpora ve výši 8 tis. Kč. KD vzalo toto 
rozhodnutí se souhlasem na vědomí. Krátkou písemnou zprávu určenou ke zveřejnění mezi 
dokumenty KD připraví prod. F. Chmelík.  

 
 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kampus Albertov – KD prodiskutovalo tyto informace: 

(i)     Tajemník MFF se zúčastnil schůzky s tajemnicemi 1.LF a PřF, která se uskutečnila 
v závěru loňského roku z iniciativy PřF. Podle sdělení tajemnice PřF byl na 
1. zasedání monitorovacího výboru akce Výstavba Kampusu Albertov – 
Biocentrum, Globcentrum dohodnut podíl každé ze zúčastněných fakult ve výši 
15 % na platbách podpůrných služeb; suma těchto nákladů má v prvním pololetí 
2013 činit odhadem 5 mil. Kč,  takže podíl fakulty představuje 750 tis. Kč. 
Představitel MFF na první schůzce výboru nebyl přítomen, protože děkan fakulty 
byl tehdy služebně v zahraničí a vyslání zástupce mu nebylo umožněno. Vědecká 
rada Kampusu se pravidelně scházela v období leden až červen 2011 
a vypracovala návrh struktury pracovních týmů v obou centrech a návrh základního 
přístrojového vybavení. 

 
(ii)     Projektové financování kampusu z prostředků MŠMT ve výši 2,43 mld. Kč a 

s termínem dokončení v r. 2016 je nereálný z hlediska objemu finančních 
prostředků i lhůty výstavby. Celkové náklady se předpokládají ve výši 3,6 mld. Kč 
s dokončením v r. 2017. Rozdíl cca 1,2 mld. Kč není zatím finančně zajištěn, stejně 
tak náklady na vnitřní vybavení. 

 
(iii)     Příští zasedání monitorovacího výboru je svolané na 29. ledna t.r., 12:00 hodin do 

pracovny pana rektora. Děkan PřF požádal děkana MFF o schůzku ještě před touto 
schůzí. (Stalo se po kolegiu: schůzka je dohodnuta na 14. 1. 2013, 9:30 hod., 
zúčastní se jí také děkan 1.LF prof. A. Šedo.) 

 
b) Jízdní kola a možnost jejich umístění v areálech fakulty: tajemník shrnul situaci. 

V případě malostranské budovy je místo zajištěné; v Karlíně zakoupí správa budovy 
stříšky nad stojany; na Karlově jsou instalované stojany u obou budov, uvažuje se 
o postavení klece pro asi 10 bicyklů na místě jednoho parkovacího stání u budovy Ke 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm
http://www.cuni.cz/UK-4222.html
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Karlovu 5; v Troji je uzamykatelný stojan před hlavním vchodem a ve vestibulu proti 
vrátnici v budově bývalých VD. Děkan připomněl důvod, proč se vedení fakulty touto věcí 
zabývá – je to Příkaz tajemníka č. 2/2004, který obsahuje nesystémové prvky. Příkaz 
bude zrušen a stojany pro úschovu kol ve všech budovách budou sloužit zaměstnancům 
a studentům fakulty.  

 
c) Převedení platebních operací, např. vyúčtování drobného vydání, do elektronické formy 

(mail člena SKAS Bc. K. Koláře z konce prosince 2012): tajemník připomněl, že vedení 
fakulty se touto věcí už v minulosti několikrát zabývalo, naposledy v červnu loňského 
roku. Technicky by to šlo zavést poměrně snadno, ale kdo zaplatí příslušné bankovní 
poplatky? Děkan požádal tajemníka, aby zjistil výši bankovních poplatků  a možnost 
výhodnějších podmínek u banky (MFF využívá stejně jako celá UK služeb Komerční 
banky). Co se týče konkrétních problémů, na které upozornil SKAS (úhrada poplatků 
v počítačových laboratořích, vyúčtování drobných vydání), daly by se možná vyřídit 
odděleně. Prod. M. Vlach dal k úvaze, aby OVVP fungovalo podobně jako 
pracoviště/středisko, a tím ušetřilo studentům angažovaným ve fakultních aktivitách čas a 
námahu při jednání na děkanátě. KD se k záležitosti vrátí na příští schůzi.  

 
d) Pravidla pro vjezd do dvora budovy MFF UK, Malostranské náměstí č. 25, Praha 1, 

budou vydána formou Pokynu tajemníka č. 1. Výnos je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1301.htm 

 
e) Akademické hry ČR - turnaj v šachu v neděli 9. 6. 2013: KD vyslovilo ochotu zapůjčit pro 

konání turnaje čtyři místnosti v Troji zdarma, ovšem pod podmínkou vhodné a přiměřené 
propagace MFF, na základě písemné dohody o spolupráci zahrnující také použití 
fakultního loga.   

 
f)        Nájemce bufetu na Karlově neplní své finanční závazky vůči MFF, záležitost řeší tajemník 

(připravuje smlouvu o uznání dluhu a splátkový kalendář).  
 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Výstavba pavilonu v Troji  
a) RUK si vyžádal další podklady, prod. Z. Němeček a správa budov na nich pracují.  
 
b) Výjimka ze stavební uzávěry zatím není vyřízena.  

 
c) Plánované využití budovy 

i) Prod. M. Rokyta seznámil kolegium se závěry diskuse členů kolegia matematické 
sekce, viz: 
http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2013/Zapis_MS_03-2012.pdf 
Stanovisko vyznívá v obecnou tendenci nedislokovat matematickou sekci na různá 
místa, ale naopak sledovat možnosti její expanze v blízkosti stávající budovy 
v Sokolovské ul. č. 83. Vybudování nových učebních prostor v Troji by například 
umožnilo využít některou z malých poslucháren v Karlíně k přebudování na 
pracovny. 

ii) Názor informatické sekce je podle děkanových informací podobný tomu, jaký 
vyjádřilo kolegium sekce matematické: nedislokovat žádnou katedru do Troje 
v zájmu udržení celé sekce pohromadě na jednom místě. IS by ale uvítala, kdyby 
v nové budově v Troji byly vybudovány specializované laboratoře pro výzkumné 
skupiny zabývající se zpracováním obrazu, zpracováním zvuku a robotikou, pro 
jejichž vybudování není v malostranské budově místo. 

iii) Školka, dětský koutek: v průběhu ledna proběhne na MFF průzkum/anketa, jak 
velký zájem by byl o takové zařízení na MFF (Z: sekční proděkani), současně 
tajemník fakulty opatří informace o školkách nebo dětských koutcích, které již na 
vysokých školách existují, a o zkušenostech s jejich provozem.  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1301.htm
http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/urad/kolegium/2013/Zapis_MS_03-2012.pdf
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Prod. Z. Němeček konstatoval, že dosud od žádného ze sekčních proděkanů neobdržel 
návrhy na změny v zadání stavby, s výjimkou drobných připomínek v zápise z 3. schůze 
kolegia MS (viz výše). 
 
 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Harmonogramem práce personálního oddělení (PERS) pro závěr kalendářního roku se bude 
KD zabývat na podzim 2013. Cílem je časově sladit požadavky na činnost PERS, jež jsou na 
konci roku enormní, tak, aby bylo možné včas splnit všechny předepsané administrativní úkony. 

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach 
a) Veletrh vzdělávání Gaudeamus: informace o zajištění účasti MFF byla na RUK odeslána 

v předepsaném termínu. OVVP na zabezpečení fakultní účasti pracuje.  
 
b) Je dohodnuta schůzka se zástupcem KaM UK Ing. M. Prajerem, Ph.D., o ubytování 

případných zahraničních studentů na kolejích UK.  
 

c) Pracovní skupina zaměřená na spolupráci s firmami: návrh složení předloží prod. M. 
Vlach na příští schůzi KD.  

 
d) Výuka Computer Science v anglickém jazyce: připravuje se reklama na Facebooku. 

 
e) Rekonstrukci propagační komise MFF probere prod. M. Vlach s děkanem.    
 
f) Kolegium se seznámilo s návrhem koncepce barevného rozlišení na MFF UK, který 

poslal prod. M. Vlach, a nemělo proti němu zásadní námitky.   
 

g) Personální zajištění OVVP a OMK: navržené pracovní náplně předem poslal prod. M. 
Vlach, podrobněji je prodiskutuje (včetně platových podmínek) s děkanem a tajemníkem. 
Děkan při této příležitosti uvedl, že uvažuje o případné obecné úpravě platů pracovníků 
děkanátu.  

 
h) Příprava výroční zprávy za rok 2012. Dosavadní zprávy jsou na webu,viz:  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/ 
Děkan předal prod. M. Vlachovi několik výročních zpráv jiných škol jako ukázky pro  
inspiraci v úvahách o nové formě výroční zprávy MFF. Obsah dokumentu schválí 
kolegium děkana. T. Pávková poslala členům KD schéma dosud používané pro 
sestavení zprávy.   

 
 
 
7. EDIČNÍ ZÁLEŽITOSTI, činnost reprografického střediska a vydavatelství Matfyzpress 
 

a) KD vyslechlo názory vedoucí reprografického střediska pí H. Kutkové (vytíženost 
pracoviště, provázanost střediska s vydavatelstvím), vedoucí hospodářského oddělení 
Ing. D. Lankové (z ekonomického hlediska není činnost střediska pro MFF nezbytná, ve 
svých hospodářských výsledcích se nejeví jako efektivní), předsedy ediční komise doc. 
M. Zeleného (existence vydavatelství a jeho náplň závisí na strategickém rozhodnutí 
vedení fakulty). Vzhledem ke složitosti problému a také k tomu, že věc do značné míry 
přesahuje také do propagačních aktivit fakulty, budou v jednáních pokračovat děkan, 
tajemník a prod. M. Vlach.  

 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/
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b) Ediční plán MFF na rok 2013 - KD schválilo plán v tomto znění: 
• Dlab, Bečvář: Od aritmetiky k abstraktní algebře, náklad 200 ks, 300 stran, vydání 1.,  

Matfyzpress 
• Křepinská, Bubeníková, Mikuláš: Angličtina pro studenty MFF, náklad 500 ks, 160 

stran, vydání 1., Matfyzpress 
• Lachout: Teorie pravděpodobnosti, náklad 200 ks, 150 stran, vydání 3., Matfyzpress 
• Zichová: Základy účetnictví, náklad 400 ks, 80 stran, vydání 1., Matfyzpress 
• Baťka: Předpověď vývoje atmosféry objektivními metodami, náklad 200 ks, 400 stran, 

vydání 1., Matfyzpress 
• Davídek, Leitner: Elementární částice. Řešené příklady. Náklad 100 ks, 100 stran, 

vydání 1., Matfyzpress 
• Klíma, Velický: Kvantová mechanika, náklad 500 ks, 750 stran, vydání 1., Karolinum 
• Kettnerová: Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku, náklad 250 ks, 

150 stran, vydání 1., Karolinum. 
 

 
 

7. RŮZNÉ 
 

a) Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2013: děkan požádal členy KD, aby 
mu podklady zaslali do 16. 1. 2013. Dosavadní ADZ jsou na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/ 
Zprávu o plnění ADZ za rok 2012 sestaví společně členové současného a bývalého 
vedení fakulty, Z: děkan, prod. Z. Němeček. 

 
b) Ve dnech 30. 1. až 3. 2. 2013 bude děkan služebně v Lublani. Zastupovat ho bude 

pravděpodobně prod. J. Trlifaj. 
 
c) Služby studentů v počítačových laboratořích: prod. F. Chmelík připomněl dosavadní 

fakultní úzus, že služby mohou konat jen studenti, kteří úspěšně ukončili alespoň první 
ročník studia. KD shledalo toto hledisko jako rozumné, nicméně na jeho splnění netrvá 
a doporučuje postupovat individuálně a případně konzultovat s garantem příslušného 
studijního programu.  

 
d) Prod. M. Rokyta informoval, že doc. J. Spurnému (KMA) byl správní radou Nadačního 

fondu Karla Janečka přiznán nadační příspěvek za účelem podpory projektu pod názvem 
Deskriptivní a kvalitativní vlastnosti Banachových a operátorových prostoru v částce cca 
158 tis na 2 roky. 

 
e) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 16. ledna 2013 od 9:00 hodin. V případě 

naléhavé potřeby by děkan svolal další schůzi na 23. 1. 2013 (pro tento případ se omluvil 
prod. M. Rokyta), v opačném případě by se následující zasedání KD uskutečnilo ve 
středu 6. února 2013 od 9:00. Pak by následovaly termíny po 14 dnech, tzn. 20. 2., 6. 3. 
atd.   
Prod. Z. Němeček se omluvil ze schůze KD plánované na 16. 1. 2013.  

 
 
 
Zasedání skončilo v 17:20 hod.  

 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/


Zápis ze 13. schůze kolegia děkana konané dne 16. ledna 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
Omluveni: 

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

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 2. 1. 2013.   
Komentář prod. V. Baumruka k edičnímu plánu MFF: autoři titulu Kvantová mechanika zvolili 
nakladatelství Karolinum ze tří důvodů – kvůli možnosti pevné vazby (publikace bude mít 700 stran), 
možnosti odevzdat předlohu ve Wordu a možnosti dobré distribuce.  
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Návrhy na členy panelů GA ČR: administrativním pochybením nebyla zařazena v první 

výzvě nominace RNDr. Alice Valkárové, DrSc., návrhový list byl na podnět GAČR 
odeslán dodatečně. Ve druhé výzvě k nominacím do vybraných panelů byl nominován 
prof. Ing. František Plášil, DrSc., do panelu 103 Kybernetika a zpracování informace.  

 
b) Návrh na udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. A. Joshimu: návrh byl 

upraven podle požadavků RUK. Po získání zápisu z jednání Vědecké rady FF UK 
(podpora návrhu) bude návrh připraven k projednání VR MFF. 

 
c) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin (dřívější Cena za tvůrčí počin UK v Praze byla 

Opatřením rektora č. 16/2012 pojmenována po B. Hrozném, bývalém rektorovi UK, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-4218.html ). 
Návrh předkládá VR fakulty, termín pro odevzdání na RUK je 15. 2. Každá sekce zkusí 
předložit jeden silný návrh, do 25. 1. k rukám prod. J. Trlifaje.  
 

d) Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (NFKJ) vyhlásil 3. ročník 
grantové soutěže určené mladým vědcům do 40 let pro rok 2013, a to pro obory 
ekonomie, matematiky a medicíny. Podpořen bude jeden projekt z každé oblasti, a to 
každý ve výši nejvýše 1 milion Kč. Uzávěrka přihlášek do 1. kola grantové soutěže NFKJ 
pro rok 2013 je: 31. března 2013. Viz: http://granty.nfkj.cz/.  

 
e) Projekty SVV 2013: na doporučení administrátora soutěže na UK Mgr. Nohela jsou 

projekty připravovány na stejný objem finančních prostředků jako v roce 2012.  KD v této 
souvislosti diskutovalo o Week of Doctoral Students (WDS). Souhlasilo s podáním 
projektu na konání WDS´2013 jako studentské konference, tzn. jako dosud. Co se týče 
budoucnosti WDS, KD se k tomuto bodu vrátí v březnu či dubnu t.r. 

 
f) TAČR, program Alfa, 3. výzva: MFF UK získala jeden projekt jako řešitel a na dalších 

třech úspěšných projektech se spolupodílí. Děkan vyzval k opatrnosti s ohledem na 
zadávací dokumentaci. 

 
g) Zástupci UK společně s velvyslancem USA v České republice Normanem Eisenem 

podepsali 8. 1. 2013 ustanovení speciální kategorie vládních stipendií Fulbright 
Distinguished Chair na Matematicko-fyzikální fakultě. S přispěním Fulbrightovy komise 
přivítá fakulta první americké hostující profesory již v příštím akademickém roce 
2014/2015. 

 
h) Děkan a prod. J. Trlifaj připraví fakultní směrnici upřesňující Opatření rektora č. 18/2012, 

o evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti, (tzv. OBD).  
 

 

http://www.cuni.cz/UK-4218.html
http://granty.nfkj.cz/
http://www.cuni.cz/UK-4222.html
http://www.cuni.cz/UK-4222.html


Kolegium děkana MFF 16. ledna 2013 
 
 

2 
 

i) Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF 2013: své náměty poslali proděkani M. Rokyta 
a M. Vlach. Prod. J. Trlifaj uvedl některé své poznámky. Upozornil na nové projekty - 
neexistuje 8.RP, ale HORIZONT 2020. Snahou vedení fakulty by mělo být posílení 
excelence a utlumení průměrného až podprůměrného; např. časopis AUC (Mathematica 
et Physica) excelentní není.  

 
j) Údržba operačního systému Windows XP: podle informace prod. J. Trlifaje má firma 

Microsoft v úmyslu ukončit koncem ledna tohoto roku svoji podporu. Vedoucí odd. PSíK 
k tomu sdělil, že oficiální verze hovoří až o datu 8. 4. 2013, viz: 

http://www.microsoft.com/cze/ukoncenipodpory/ 
        nicméně PSíK již potřebný upgrade chystá.  
 

          Děkan 
k) Zasedání VR MFF dne 9. 1. 2013 proběhlo úspěšně. Strouhalovská přednáška doc. P. 

Němce byla zajímavá, stejně jako prezentace prof. J. Málka a prof. J. Moravcové 
k tématu hodnocení vědy. VR vyjádřila souhlas s návrhem pozvat prof. J. Chýlu z FZÚ, 
aby seznámil VR s vlastním komentářem ke „kafemlejnku“. Na březnové jednání VR 
děkan plánuje pozvat člena KHV prof. T. Opatrného.  
 

l) Kolegium rektora UK dne 17. 12. 2012 projednalo a schválilo návrh MFF na udělení titulu 
hostující profesor Univerzity Karlovy profesoru Endre Sülimu. Po vyhotovení dekretu 
bude MFF vyzvána k jeho vyzvednutí na odboru vědy RUK. Slavnostní předání dekretu 
zajistí matematická sekce, neboť návrh vzešel z její iniciativy; svou účast přislíbili 
proděkani J. Trlifaj a M. Rokyta, podle aktuálních časových možností také děkan.   

 
m) Nečasovo centrum: prod. M. Rokyta navrhl uspořádat dne 28. 1. t.r. schůzku, které se 

zúčastní zástupci všech zainteresovaných stran. Kolegium návrh akceptovalo.  
 

 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Dotaz p. Bejčka na možnost zvýšit hodinovou sazbu za službu v počítačových 

laboratořích (labech): oslovení pracovníci, kteří se o činnost labů starají (bez titulů kol. 
Ulrych, Tichý, Urban, Forst, Zakouřil), jsou pro zachování současné částky 60,- Kč za 
hodinu. Rovněž KD se shodlo na zachování této sazby. O jejím zvýšení by vedení 
uvažovalo teprve tehdy, kdyby RUK zvýšil roční limit účelového stipendia.  

 
b) Výplata stipendií a způsob, jak dát příjemci znát strukturu zdrojů: u vedoucí studijního 

oddělení bylo zjištěno, že již od ledna 2009 je k dispozici první verze aplikace umožňující 
podávat návrhy stipendií elektronicky a navíc v SIS sledovat, jak byl návrh vyřízen včetně 
zdrojů. Tato možnost byla oznámena mailem, neměla povinný charakter. Děkan vydá 
směrnici, která určí navrhování stipendií elektronickou cestou jako metodu povinnou. 
Učiní tak po prověření, že aplikace funguje bezchybně a je uživatelsky přátelská. 

 
c) Dohody s jinými VŠ o umožnění zápisu předmětů jejich studenty: návrh smlouvy byl 

odeslán na ČVUT (FEL a FIT). Po technické stránce záležitost zajistí dr. D. Macharová a 
dr. P. Zakouřil.   

 
d) Fázovaný zápis ke studiu: v návaznosti na své rozhodnutí ze 14. 11. 2012 schválilo KD 

zavedení fázovaného zápisu předmětů, a to s účinností od 14. ledna t.r. Harmonogram 
fázovaného zápisu pro letní semestr 2012/2013 je následující: předběžný (elektronický) 
zápis do LS probíhá od 14. 1. do 24. 2. 2013 pro studenty MFF, od 25. 2. do 15. 3. 2013 
pak bez omezení pro ostatní fakulty UK.  

 
 
e) Cílem tohoto opatření je důsledně vyhovět ustanovením Studijního a zkušebního řádu UK 

v Praze ze dne 26. 1. 2011, čl. 6, odst. 2 a 6. Tato ustanovení se týkají práva posluchačů 
UK zapsat si libovolný předmět z nabídky UK a případných omezení těchto zápisů.  

http://www.microsoft.com/cze/ukoncenipodpory/


Kolegium děkana MFF 16. ledna 2013 
 
 

3 
 

 
f) Žádost MFF o rozšíření akreditace doktorského studijního programu Matematika 

o studijní obor Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika: pror. I. 
Jakubec sdělil dopisem z 10. 1. 2013, že žádost bude předložena kolegiu rektora a VR 
UK teprve po schválení výhledu akreditací na rok 2013.  

 
g) MFF dostala z RUK kopii rozhodnutí MŠMT (čj. MŠMT/54751/2012-M3) o prodloužení 

platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Matematika se 7 
studijními obory v českém a anglickém jazyce.  

 
V zastoupení nepřítomného prod. P. Kolmana referoval prod. M. Vlach. 
h) Prod. P. Kolman dohodl schůzku vztahující se k možnosti společné akreditace oboru 

Bioinformatika (21. 1. 2013).   
 
i) Učitelská kombinace Matematika – cizí jazyk: jednání s FF UK probíhají. Studenti by byli 

vedení na MFF. Děkan doporučil vhodně propagovat.  
 

j) Prod. P. Kolman navázal kontakt s českým velvyslanectvím v Indii. Na jaře se má 
uskutečnit cesta zástupců vysokých škol do Indie, zatím nejsou k dispozici podrobnější 
informace. Na dobré cestě jsou kontakty s Vietnamem, rýsují se možnosti styků s Čínou.  

 
k) Aktuální počet uchazečů o studium v AJ: do navazujícího magisterského studia programu 

Matematika se hlásí 9, do programu Informatika 2, do bakalářského studia Informatika 6.  
 

l) Rozbíhají se propagační kontaktní akce směrované na střední školy v ČR s výukou 
v angličtině. 

 
m) Podle informací tajemníka Akreditační komise PhDr. J. Smrčky není třeba při vytvoření 

tzv. joint degree programu se zahraniční univerzitou žádat o novou akreditaci v tom 
případě, kdy nový program, uskutečňovaný zčásti na MFF a zčásti na zahraniční 
univerzitě odpovídá některému z programů akreditovaných na MFF.  

 
n) Využívání fakultních prostor pro konání mezinárodních konferencí: diskuse vznikla 

v souvislosti s dotazem prod. P. Kolmana týkajícím se konference v červnu 2014. Prod. 
O. Čepek připomněl, že rezervace poslucháren pro konference by měla spadat pod 
dohled sekčního proděkana, jinak hrozí nebezpečí, že například v červnu nebude 
v malostranské budově kde zkoušet. Teprve souhlas sekčního proděkana s požadavky 
organizátorů by měl být rozhodující a akce zařazena do fakultního kalendária. Děkan 
doporučil nastavit SIS tak, aby na zkouškové období šlo rezervovat posluchárny jenom 
pro zkoušky. KD se k této záležitosti vrátí, návrh na provedení předloží prod. O. Čepek.   

 
o) Projekt České studentské unie Fakulta roku: děkan obdržel mailem informaci, že 

výsledky hlasování v soutěži o nejlepší fakultu roku 2012/2013 jsou na webu, viz: 
www.FakultaRoku.cz 
http://fakultaroku.cz/zebricky 

KD vzalo na vědomí.  
 

p) Prod. M. Rokyta informoval o jednání, které absolvoval 10. 1. t.r. s dr. D. Macharovou, 
Mgr. D. Zádrapovou a dr. P. Zakouřilem a které se týkalo vyplácení doktorandských 
stipendií a struktury stipendií v SIS. Poznatky: i) Byla zjištěna chyba v SIS, o jejíž 
odstranění požádal kol. Zakouřil firmu ERUDIO (vinou této chyby byly zásadně zkresleny 
údaje o objemu vyplacených stipendií v jednom z modulů SIS; nedošlo však k žádné 
chybě při výplatě stipendií ani v evidenci stipendií studijním oddělením). ii) RUK potvrdil, 
že studenti kombinovaného doktorského studia mohou být vedení v SVV. S výplatou 
stipendií ze SVV pro tyto studenty počítá Stipendijní řád UK v č. 9. iii) Zahraniční cesty 
studentů delší než 30 dní se kladně promítají do rozpočtu fakulty, a proto je žádoucí tyto 
výjezdy evidovat. S tím je spojeno několik otázek: bude MFF hradit studentům cestovní 
pojištění? Musí mít student CP? Započítávají se zahraniční pobyty, které si studenti sami 
seženou, i když se tyto pobyty přímo nevážou k jejich studiu? 

http://www.fakultaroku.cz/
http://fakultaroku.cz/zebricky
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Stalo se po schůzi KD: prod. F. Chmelík ověřil, že evidenci zahraničních cest studentů 
fakulty v rámci programu ERASMUS vede studijní oddělení (Mgr. D. Zádrapová).  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Služby v počítačových laboratořích – vydávání bločků za úhrady v hotovosti: teprve 15. 1. 

t.r. se tajemník dopátral informace, že o laby v Troji se nestará správce počítačové 
domény Ing. Urban, ale stále prof. M. Tichý. Technické zajištění tajemník zadá 
hospodářskému oddělení, jakmile opadne pracovní vytížení spojené s účetní závěrkou.  

  
b) Refektář 

• Žádost prof. J. Nešetřila o pronájem refektáře pro konání 82. Matematického 
kolokvia dne 8. 1. 2013: KD per rollam souhlasilo s bezplatným zapůjčením. 
Prod. O. Čepek žádost komentoval v tom smyslu, že přednášející zahraniční 
host Bela Bollobas neměl čas jindy než v době výuky, takže nebyla volná 
posluchárna.   

• Žádost prof. J. Hajiče o pronájem refektáře pro konání semináře ke třetímu 
výročí otevření Centra vizuální historie Malach dne 28. 1. 2013, 9 – 13. 
Prod. O. Čepek doporučil zapůjčení zdarma, KD žádost schválilo.  

• Prod. V. Baumruk tlumočil žádost doc. J. Dolejšího o zapůjčení refektáře 
dne 7. 3. 2013 na přednášky prof. W. Erdmanna a prof. H. Graenera v rámci 
zasedání pracovní skupiny Evropské fyzikální společnosti pro energetiku. 
KD schválilo zapůjčení zdarma.  

• Děkan požádal o výpis, jak byl v roce 2012 využíván refektář (včetně údajů, 
kolik peněz MFF získala na nájemném, a kolik akcí bylo v refektáři povoleno 
zadarmo). Z: tajemník.  

• Na dotaz prod. M. Rokyty, zda by mohl mít pracovník MFF v refektáři 
svatební obřad, se KD domnívalo, že v principu by to možné bylo a že 
finanční podmínky by byly předmětem jednání.  

 
c) Nájemce bufetu na Karlově podepsal smlouvu o uznání dluhu a splátkový kalendář na 

první pololetí 2013.  
 

d) Koncertní křídlo: tajemník seznámil kolegium s odborným posudkem p. Macháta na stav 
a kvalitu nástroje, který je fakultě nabízen. Nástroj v ceně 100 tis. Kč by vyžadoval opravu 
za dalších asi 120 tis. Kč, momentálně není vhodný ke koncertním účelům. KD tedy 
doporučilo nechat posoudit ještě další nabízený nástroj deponovaný mimo Prahu. Z: 
tajemník. Děkan připomněl, že ČVUT před časem zakoupilo nový nástroj, přičemž 
náklady na něj částečně uhradilo z peněžní sbírky.  

 
e) Dětský koutek nebo školka: tajemník podal podrobnou zprávu o výsledcích svého 

pátrání, jak taková zařízení fungují na jiných školách (navštívil PřF a FF UK, ČVUT, 
telefonicky jednal s FTVS UK a s FSV MU v Brně) a jaké předpoklady je třeba pro jejich 
provozování splnit. Z hlediska podmínek daných normami by MFF mohla pomýšlet na 
zřízení dětského koutku, neboť to je méně náročné (není třeba zajišťovat výchovný 
program, profesionální učitelky, stravování apod.). Kolegium se klonilo ke zřízení 
dětského koutku a jeho umístění do plánovaného pavilonu v Troji. Šetření v sekcích 
matematické a fyzikální, jaký by byl zájem o využití takového zařízení, k tomu směřuje. 
Závěr: rozšíření projektu na stavbu trojského pavilonu o dětský koutek bude tajemník 
konzultovat s MŠMT, protože pavilon není zamýšlen jako předškolní zařízení, a dále 
s arch. Jarošem kvůli hygienickým normám.  
Tajemník rozešle na pracoviště MFF informaci, že ve školce na PřF UK, viz: 

www.skolkarybicka.cz 
jsou ještě 3 – 4 místa volná. Bližší informace může podat ředitelka školky Mgr. Petra 
Černá.  

 

http://www.skolkarybicka.cz/
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f) Čištění bílých tabulí: tajemník se zabýval podnětem AS MFF zavést do počišťování 
systém. Po diskusi kolegium schválilo pravidlo, že jednou měsíčně budou bílé tabule 
v posluchárnách omyty vhodným lihovým roztokem. Z: SB.  

 
g) Kvalitnější promítání v refektáři: vedoucí SB zadal odborné firmě, aby do 25. 1. předložila 

varianty technického a finančního řešení.  
 

h) Na tajemníka se obrátil ředitel gymnázia Českolipská s poptávkou po dlouhodobém 
pronájmu pěti místností v Troji, které před lety užívalo gymnázium B. Bolzana. Není 
možné vyhovět, prostory MFF potřebuje a využívá.  

 
i) Námět Bc. K. Koláře na převedení platebních operací do elektronického režimu: KD vzalo 

na vědomí informace tajemníka o výši bankovních poplatků MFF (průměrně vychází tato 
položka na 3,- Kč) a pravidlo dané zákoníkem práce, že zaměstnanec má nárok jen na 
jeden bankovní převod od zaměstnavatele zdarma. KD rozhodlo pojmout poplatky 
(typicky za zaslání zálohy k CP, vyúčtování CP,  vyúčtování drobného vydání) na způsob 
podpory ze sociálního fondu a hradit je centrálně. Ročně to může představovat odhadem 
20 tis. Kč, znamenalo by to ovšem velký pokrok v tom, že sekretářky pracovišť by 
nenosily z děkanátu velkou hotovost. Ohledně dotazu na lhůty pro vydávání záloh na 
pracovní cesty tajemník připomněl, že platí tajemníkova směrnice o cestovních 
náhradách, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm 
 

j) Děkan doporučil, aby pracovníci měli možnost zkontrolovat finální vyúčtování CP po 
zpracování hospodářským oddělením, kvůli různým zdrojům financování. 
 

k) Tajemník konstatoval, že personální oddělení zvládlo mimořádné množství práce 
vyplývající z hektického období konce kalendářního roku, aniž by muselo využít vedením 
nabízenou časovou toleranci.  
 

l) Parkování ve dvoře na MS: prod. O. Čepek vyhověl přání pí A. Starostové, aby jako 
nájemce Profesního domu měla dvě karty ke vstupu na dvůr.   
 

Děkan 
m) Patentové přihlášky prof. V. Matolína: děkan požádal ředitele CPPT Ing. J. M. Fuchse o 

zorganizování schůzky za účasti pana kvestora a pana kancléře UK. S patentovými 
přihláškami jsou spojené nemalé finanční poplatky, a to je důvodem pro jednání na RUK.  
 

n) Závěrka hospodaření 2012 – harmonogram: podklady k závěrce a pravidla pro dělení 
rozpočtu na rok 2013 projedná kolegium na své schůzi 20. 2. t.r. Souběžně bude s 
materiály seznámena ekonomická komise AS MFF, aby dokumenty mohly být předloženy 
senátu fakulty na jeho jednání 7. března t.r.  

 
 

 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Kampus Albertov: KD vzalo na vědomí děkanovy poznatky ze schůzky s děkany 1.LF UK 
a PřF UK před poradou děkanů dne 14. 1. 2013. Děkani MFF a 1.LF jsou zajedno ve 
dvou požadavcích: i) aby všechny tři fakulty co nejdříve uzavřely písemnou dohodu 
o tom, jak bude Kampus po vybudování využíván a jak se budou na jeho výstavbě a 
později provozu finančně podílet; pochopitelně za předpokladu, že na výstavbě chtějí 
nadále participovat; ii) aby děkani byli zastupitelní na jednáních Monitorovacího výboru. 
Podle názoru děkana MFF je úlohou monitorovacího výboru - jak konečně vyplývá z jeho 
názvu - tuto investiční akci monitorovat, nikoli přijímat rozhodnutí. Bylo by proto užitečné 
ustavit ještě výbor složený z kompetentních zástupců fakult. KD se přiklonilo k tomu, aby 
MFF ve spolupráci na uvedené investiční akci pokračovala. Prod. V. Baumruk děkanovi 
připraví podklady pro schůzi Monitorovacího výboru svolanou na 29. 1. t.r.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm
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b) Pavilon v Troji: prod. M. Rokyta seznámil KD se stanoviskem kolegia matematické sekce 
ke studii stavby. Nejpozději do konce ledna totéž učiní prod. O. Čepek za informatickou 
sekci.   

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Jarní kolo výběrového řízení na obsazení pracovních míst na MFF bude děkan vypisovat 
v polovině dubna 2013, návrhy na vypisované pozice (včetně funkce vedoucích pracovišť) 
děkan shromažďuje od sekčních proděkanů do konce března t.r., úplné znění inzerátu by KD 
dostalo na schůzi 3. dubna t.r. Sekční post-doc: informace o vypisované pozici bude obsahovat 
detaily na úrovni konkrétního pracoviště.   

 
 
 
6. PROPAGACE  
 

Prod. M. Vlach 
a) Oddělení mediální komunikace (OMK) je zřízeno k 1. 1. 2013. KD schválilo úpravu 

posluchárny M4 v budově děkanátu pro potřeby OMK; podle sdělení rozvrhové komise 
tato změna tvorbu rozvrhu negativně neovlivní. Vznikne otevřený pouze příčkami dělený 
prostor pro čtyři pracovníky včetně vedoucího, T: do dubna t.r. Sousední místnost č. 
M224 bude k dispozici proděkanům. Pokyny správě budovy vydá tajemník fakulty, 
rozvrhovou komisi bude informovat prod. F. Chmelík, který také zajistí, aby M4 už nebyla 
v SIS vedena jako výukový prostor. Je vydán Příkaz děkana 1/2013, dislokační výměr, 
viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz01.htm 
 

b) Časopis Scientific American - inzerát MFF o možnosti studia v anglickém jazyce: MFF 
letos nabídku redakce nevyužije, inzerát by byl příliš drahý.  

 
c) Z časových důvodů poslal prod. M. Vlach další body ze své agendy kolegiu mailem. Body 

následují. 
 

d) Od 17. 1. 2013 nastupuje nová pracovnice propagace Ing. Dobroňová s rozdělením 
úvazku 40 % na Oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP), 60 % na Oddělení 
mediální komunikace (OMK). Pracovnice časem pravděpodobně převezme část agendy, 
která spadala pod pí J. Ježilovou; nyní ji přebírá vedoucí OVVP. 

 
e) Dne 2. 1. 2013 bylo zřízeno Oddělení mediální komunikace, viz Pokyn tajemníka 

č. 2/2013: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1302.htm 

 
f) Prod. M. Vlach poděkoval za spolupráci sekčním proděkanům a fakultní SKAS, že dodali 

nominace do nově vznikající skupiny, která by měla zahájit vnitrofakultní diskusi 
o partnerských firemních programech a rozšíření možné spolupráce se soukromým 
sektorem. První schůzka Pracovní skupiny pro partnerství s firmami proběhne dne 22. 1. 
2013 dopoledne. Složení viz:  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8159.htm 
 
g) Byla podepsána roční smlouva o spolupráci s PraguePost. V rámci nastartované 

spolupráce připravuje prod. M. Vlach společně s prod. P. Kolmanem první článek 
a inzerci. Vše vyjde tiskem v druhé polovině ledna s tematikou ComputerScience. 

 
h) Pror. M. Šobr požádal o spolupráci při aktualizaci významných akcí v kalendáriu UK na 

rok 2013. Z těchto důvodů vznikla aplikace na stránkách UK. Aktualizaci tradičních 
významných propagačních akcí zajistí OVVP a OMK. O řadě akcí (např. o konferencích) 
však uvedená pracoviště nevědí. Prod. M. Vlach na příštím kolegiu předloží návrh 
postupu. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz01.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1302.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8159.htm


Kolegium děkana MFF 16. ledna 2013 
 
 

7 
 

i) Děkan a prod. M. Vlach písemně potvrdili dohodu mezi MFF a sdružením SFK Avalon, 
o.s., o spolupráci s Festivalem fantazie pořádaným ve dnech 28. 6. - 30. 6. 2013 
v Chotěboři. MFF bude mít k dispozici jeden z programových bloků nazvaný 
"MatfyzExpo“.  

 
j) DOD a FotoFest dne 28. 11. 2013: Národní dům na Vinohradech je zajištěn pro současný 

běh obou akcí, vedoucí OVVP domluvila příznivé podmínky nájemní smlouvy.  
 

k) Za účasti Ing. D. Lankové, dr. A. Havlíčkové a prod. M. Vlacha proběhla schůzka ohledně 
struktury financí OVVP; došlo k dohodě ohledně možných změn. 

 
l) Propagační článek o ComputerScience v Public Science Review, na jehož přípravě se 

velkou měrou podílí prod. P. Kolman, bude odeslán na konci ledna.  
 

m) Proběhne Jedna noc s informatikou. Jde o komorní akci dne 29. 1. 2013, paralelně běží 
veletrh Gaudeamus. 

 
n) Přípravy Jednoho dne s fyzikou jsou v běhu (garantuje OVVP), akce proběhne 7. 2. 2013 

v budovách MFF. Dopolední program zahájí proděkani V. Baumruk a M. Vlach. 
 

o) Informace o studiu na MFF v rámci denního tisku ve speciální příloze o VŠ v regionálních 
denících MY (Slovensko) vyjde denním tiskem 21. 1. 2013. Letos zajistili proděkani M. 
Vlach a P. Kolman. Došlo k mírné obměně textu oproti předchozím rokům (nové slogany, 
www odkazy + informace o novém studijním programu). 

 
p) Internetová inzerce na facebooku v souvislosti s blížícím se termínem odevzdání 

přihlášek ke studiu informatiky v AJ proběhne v nejbližších dnech. 
 

q) Přípravy na veletrh Gaudeamus jsou v běhu (organizačně zajišťuje OVVP), vlastní akce 
se zúčastní pracovníci OVVP, studenti MFF, zástupce Studentské unie UK. Přednášky 
přednesou doc. M. Křivánek, Mgr. M. Děcký, doc. M. Zelený a Mgr. P. Brom. Prod. M. 
Vlach poděkoval sekčním proděkanům pro matematickou a pro informatickou sekci za 
jejich spolupráci. 

 
r) Na fakultním webu vznikla v sekci „Informace pro veřejnost“ rubrika „Tiskové zprávy“. 

Prod. M. Vlach by rád centralizoval běh tiskových zpráv za fakultu cestou nově zřízeného  
OMK. 

 
s) Širší debata nad výroční zprávou MFF byla odložena na příště, možné jsou určité drobné 

změny (vybrané fotografie, grafy). 
 

t) Dne 30. 1. 2013 proběhne předávání cen Analytics Challange. Zástupce OVVP zajistí 
fotodokumentaci a připraví písemný výstup. 

 
 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF na rok 2013: podklady od proděkanů děkan 
očekává dostat do 6. 2. 2013, návrh dokumentu bude zaslán senátu 25. 2. (k zařazení na 
program schůze 7. 3. 2013). Podklady už dodali proděkani M. Vlach a M. Rokyta. 

 
b) Podklady pro zprávu o plnění ADZ na rok 2012 odevzdal prod. Z. Němeček. Lhůty 

analogické jako v bodě sub 1).  
 

c) Informace ze zasedání AS MFF konaného 9. 1. 2013 
i) Příští plánované schůze AS MFF:  7. března 2013 (mimořádně ve čtvrtek, protože 

ve středu 6. března se koná fakultní ples), dále pak 3. dubna 2013. 
ii)      Senát plánuje výjezdní zasedání, orientační termíny: 11.-12. 5., 18.-19. 5. 2013. 
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d) Směrnice o výplatě stipendií: po kladném vyjádření AS ji děkan vydal, výnos je na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer01.htm 

 
e) Poznámky z porady děkanů konané na RUK dne 14. 1. 2013 pošle děkan členům KD 

mailem.   
 

f) Příští Čaj se senátory se bude konat ve středu 23. ledna 2013 od 18:00 hodin v pracovně 
děkana. Stalo se po KD: Čaj byl přeložen a uskutečnil se 28. 1. 2013. 

 
g) Děkan přislíbil svou účast na setkání ke 3. výročí Centra vizuální historie Malach 28. 1. 

2013.  
 

h) Děkan nemůže kvůli zahraniční cestě přijmout pozvání od starostky městské části 
Praha 2 na slavnost konanou dne 30. ledna 2013 od 15:00 hod. na Novoměstské radnici. 
Na programu je udílení čestného občanství Gustavu Havlovi, Milanu „Mejlovi“ Hlavsovi (in 
memoriam), Antonínu Sládkovi (in memoriam) a Olbramu Zoubkovi a dále ocenění 
studentů gymnázia Botičská za záchranu života. Děkana zastoupí prod. F. Chmelík. 

 
i) Setkání s představiteli vedení FJFI ČVUT 16. 1. 2013: prod. Z. Němeček se omluvil, 

místo něj se zúčastní prod. V. Baumruk. 
 

j) Plán schůzí KD  
i) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 6. února 2013 od 9:00 hodin.  
ii) Další schůze se budou konat: 20. 2., 6. 3. 2013, 20. 3., 3. 4., 17. 4. 
iii) Na středy 1. a 8. května 2013 připadá státní svátek. Kolegium se předběžně 

dohodlo na termínu schůzí 15. 5. (nehodí se prod. M. Vlachovi) a 22.  5. Dále se 
KD vyslovilo pro konání předprázdninového setkání se zaměstnanci MFF, 
předběžně ve čtvrtek 20. června 2013. Schůze KD by se konaly  5. 6. a další 
buď 19. 6., nebo výjimečně ve čtvrtek 20. 6. před setkáním zaměstnanců. 

 
k) Zastupování děkana po dobu jeho zahraničních cest: 

30. 1. – 3. 2. 2013 (Bovec, Slovinsko): prod. J. Trlifaj 
9. 2. – 19. 2. 2013 (Guanajuato, Mexiko): prod. V. Baumruk  
11. – 15. 3. 2013 (Itálie): prod. J. Trlifaj 
4. – 12. 4., nebo 8. – 16. 4. 2013 (Oregon, USA): prod. J. Trlifaj 
24. – 28. 6. 2013 (Šanghaj): prod. J. Trlifaj může zastoupit do 26. 6.  
 

l) Zastupování děkana o letních prázdninách 2013: děkan by rád čerpal dovolenou od 6. 8. 
do 27. 8. 2013. Služby vedení fakulty budou včas určeny.  

 
m) Prod. M. Rokyta tlumočil dotaz studentů na „fakultní“ lékařku/lékaře. Tajemník zjistí, zda 

např. lékařské fakulty UK zajišťují pro své studenty takovou službu. KD vzalo na vědomí, 
že Studentský zdravotní ústav ve Spálené ulici se stal Městskou poliklinikou.  

 
 

Zasedání skončilo v 15:40. 
 
 

Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer01.htm


Zápis ze 14. schůze kolegia děkana konané dne 6. února 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, M. Rokyta, J. Trlifaj, M. 
Vlach; k bodu 3. přizvána Ing. D. Lanková 
Z. Němeček, A. Líska 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 16. 1. 2013.   
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
 

a) Návrh na čestný doktorát UK prof. A. Joshimu projedná VR MFF 6. 2. 2012.   
 
b) Projekty SVV byly odeslány ve stejné struktuře jako posledně. Podle děkanova mínění by 

vedení fakulty mělo kontrolovat, zda se struktura doktorandů výrazně nemění, zda se 
nemají přeskupit finanční částky. V průběhu roku se na to zaměří. 

 
c) Úspěšnost GAČR: na MFF skoro 28 %. Letos budou vyhlášeny i sedmileté projekty na 

podporu excelence v základním výzkumu; standardní projekty budou ale jen tříleté. 
 

d) PRVOUK: OVZS připomíná pokyny pror. P. Volfa. Do 27. 2. má být schváleno dělení 
finančních prostředků, a to vedením fakulty i Akademickým senátem. Kolegium se 
dohodlo na dělení podle bodů z RIV, to bude i jeden z principů pro rozpočet na rok 2013.  

 
e) Seminář pro potenciální řešitele ERC projektů, konaný ve Vídni: za MFF byli 

koordinujícím Technologickým centrem AVČR k účasti vybráni RNDr. T. Mančal, Ph.D., 
(sekce F) a doc. M. Křivánek (sekce I).  

 
f) Horizont 2020: podle sdělení RUK hledá Evropská komise členy poradních skupin pro 

program Horizont 2020. Členové budou mít s velkou pravděpodobností možnost ovlivnit 
témata budoucích vyhlašovaných výzev. Zájemci o zapojení se přihlašují sami, na 
základě formuláře. Výzva je otevřena do 6. března 2013. Upřesnění z RUK:  ačkoliv se 
každý expert přihlašuje individuálně, RUK doporučuje, aby zaškrtl příslušnost k UK (tj. ve 
variantě „for an organization“). Dále RUK prosí o seznam těch expertů UK, kteří se k 6. 3. 
zaregistrují. 

 
g) 7.RP: projekty budou letos vypisovány naposledy,  OVZS pošle příslušný odkaz sekčním 

proděkanům.  
 

h) Úspěšnost v ERC grantech: 13 %. V ČR uspěl pouze prof. E. Feireisl. Děkan mu 
okamžitě mailem gratuloval. Významný úspěch prof. Feireisla odráží např.: 

http://www.lidovky.cz/cesky-matematik-dosahl-na-prestizni-grant-eu-f3t-
/veda.aspx?c=A130123_172721_ln_veda_vsv 

 
i) Coimbra group – inzerce na místo profesora v Jeně: obdržel prod. V. Baumruk.   
 
j) College de France: OVZS pošle sekčním proděkanům informaci o možnosti ucházet se 

jako pracoviště o pobyt vynikajícího zahraničního profesora například v rámci měsíčního 
kursu.   

 
k) Ceny UK 

i) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: z celkem tří návrhů podaných 
matematickou a informatickou sekcí doporučilo vedení fakulty předložit vědecké 
radě MFF návrh na ocenění knihy autorů Jaroslava Nešetřila a Patrice Ossony de 

http://www.lidovky.cz/cesky-matematik-dosahl-na-prestizni-grant-eu-f3t-/veda.aspx?c=A130123_172721_ln_veda_vsv
http://www.lidovky.cz/cesky-matematik-dosahl-na-prestizni-grant-eu-f3t-/veda.aspx?c=A130123_172721_ln_veda_vsv


Kolegium děkana MFF 6. února 2013 
 

 

2 
 

Mendez Sparsity (Springer Verlag, Berlin/New York 2012, 457str.). Návrh formálně 
podává právě VR.  

 
ii) Cena rektora za nejlepší publikace, učebnice a skripta roku Univerzity Karlovy 

v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních (její statut je na webu, viz: 
http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=cena ): děkan předložil panu 
rektorovi dva návrhy na udělení ceny, a to Tomáši Ciprovi za monografii Penze: 
kvantitativní přístup a autorskému kolektivu, který tvoří J. D. Tebbens, I. 
Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš a P. Tichý, za skriptum Analýza metod pro 
maticové výpočty. Obě publikace byly vydány v roce 2012, návrh byl kladně 
projednán v ediční komisi fakulty. 
 

iii) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje, že existuje nová univerzitní cena, 
Cena  Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku. Návrhy na ni lze podávat do konce 
února, statut viz: 

         http://www.cuni.cz/UK-4261.html 
Stalo se po kolegiu: podle pozdějšího sdělení RUK tato cena od letošního roku 
nahrazuje Cenu rektora za nejlepší publikace, učebnice a skripta roku Univerzity 
Karlovy v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních. RUK proto návrhy 
MFF na cenu sub ii) uznal jako nominace na tuto novou cenu. 
 

iv) Lhůty pro ceny uvedené sub i) a iii) - konec ledna resp. polovina února - jsou pro 
hodnocení publikací předchozího roku příliš časné; prod. J. Trlifaj tento názor sdělil 
pror. P. Volfovi a ten jej vybídl, aby podal vedení univerzity návrh na vhodný 
pozdější termín.  

 
l) Děkan vydal Směrnici děkana č. 2/2013, opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, 

výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer02.htm 

V době přípravy směrnice děkan písemně informoval pana rektora o jejích klíčových 
bodech. Vzhledem ke klíčové roli údajů z OBD pro přidělování finančních prostředků na 
vědeckou činnost fakulty má dodržování této směrnice zásadní význam. To je třeba 
zdůraznit zejména vedoucím pracovišť. Vedoucí pracoviště rozhodne, zda do OBD budou 
vkládat výsledky sami autoři, nebo zda k tomu bude určena jedna osoba na pracovišti. 
Zodpovědný za správnost je ovšem vždy autor. 

 
m) Návrh Směrnice děkana č. 3/2013, stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích 

zaměstnanců MFF: směrnice nahradí výnos z roku 2004, a tím uvede do souladu 
směrnici děkana s Opatřením rektora č. 18/2012, o evidenci výsledků aktivit vědy, 
výzkumu a inovací a další duševní činnosti. KD návrh schválilo. Viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer03.htm 
 

n) Nečasovo centrum pro matematické modelování: dne 28. 1. t.r. se uskutečnilo jednání 
reprezentace MFF, MÚ AVČR a IÚ AVČR, které vyústilo v konečnou podobu smlouvy 
o založení sdružení. Prod. J. Trlifaj vyjádřil poděkování  prod. M. Rokytovi za výraznou 
pomoc při organizaci jednání.   

 
o) Příprava výroční zprávy MFF za rok 2012: návrh vzhledu dokumentu předloží prod. M. 

Vlach, rubriky zůstanou zachovány přibližně stejné jako v předchozích letech (drobné 
úpravy může navrhnout vedoucí OVZS, s ohledem na PRVOUK a UNCE).  

 
p) Dlouhodobý záměr MFF - jeho aktualizace na rok 2013 a zpráva o plnění za rok 2012: T. 

Pávková sbírá podklady od členů vedení fakulty. Příští rok by děkan rád využil technické 
možnosti aplikace pro sdílenou editaci takovýchto dokumentů.  

 
q) Dne 7. 2. t.r. proběhne zkouška funkčnosti systému Habilion.   

 
 
 
 

http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=cena
http://www.cuni.cz/UK-4261.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer02.htm
http://www.cuni.cz/UK-4222.html
http://www.cuni.cz/UK-4222.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer03.htm
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Děkan 
 
r) Kolegium schválilo stanovisko MFF k možnému přerušení členství ČR v SÚJV Dubna. 

Děkan je pošle Ing. R. Machovi, DrSc., předsedovi Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV 
Dubna.  

 
s) Habilitační řízení RNDr. M. Předoty, Ph.D.: RUK vrátil návrh VR MFF, protože habilitační 

komise provedla své hlasování elektronicky. Komise se musela sejít fyzicky a o návrhu 
tajně hlasovat, výsledek hlasování uvést do svého stanoviska a návrh znovu předložit 
Vědecké radě MFF. Komise své stanovisko odevzdala, návrh bude zařazen na program 
březnového zasedání VR. 

 
t) KD diskutovalo o možnostech mezioborové spolupráce oborů pěstovaných na MFF 

s obory lékařskými a biologickými. Vhodným místem pro nové aktivity by se mohl stát 
Kampus Albertov. Děkan MFF už tyto myšlenky probíral v debatě s děkanem 1.LF UK. 
Koncem března t.r. by se dal uspořádat jednodenní seminář na toto téma. Sestavuje se 
organizační výbor (MFF: za sekci M doc. D. Hlubinka, za sekci I dr. D. Hoksza, za sekci F 
prof. J. Plášek).  

 
u) Prod. M. Rokyta informoval, že prof. E. Süli plánuje přijet do Prahy v květnu t.r. a proslovit 

zde na matematickém kolokviu přednášku. Byla by to dobrá příležitost spojit jeho 
návštěvu s oficiálním zahájením činnosti Nečasova centra a předat prof. Sülimu 
jmenování hostujícím profesorem Univerzity Karlovy.   

 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
 
a) Dne 29. 1. t.r. se uskutečnila porada o novele Stipendijního řádu UK zaměřená zejména 

na úpravu limitu stipendií. Jednání svolal kancléř UK, za MFF se zúčastnili děkan a prod. 
F. Chmelík. KD vzalo jejich informace o průběhu a závěrech porady na vědomí. 

 
b) Pravidla pro organizaci studia na MFF: fakulta tento vnitřní předpis postrádá. Do konce 

tohoto roku musí být hotový. Z: prod. P. Kolman.  
 
c) E-mail podepsaný Ing. Františkem Koreckým: děkan na mail odpověděl.  

 
d) Kolegium projednalo záležitosti spojené s připravovanými smlouvami mezi MFF a FIT 

ČVUT, MFF a FEL ČVUT. Požadavky FEL vyžadují další schůzku, zúčastní se jí děkan a 
studijní proděkani.  

 
e) Pohoštění komise při obhajobách doktorských prací: bude-li se obhajoba konat v jedné 

ze zasedacích místností budovy děkanátu, půjdou náklady na kávu, čaj  a nealko na vrub 
příslušné sekce MFF. 

 
f) RUK sdělil, že Nadace Dimitris N. Chorafas Foundation ze Švýcarska zaslala nabídku 

navrhnout nejlepší doktorské disertace. Navržené práce by měly být obhájené v období 
od 1. 1. do 31. 12. 2012 a doktorand nemá překročit hranici 30 let. Návrhy se týkají 
anglicky psaných disertací z přírodovědeckých a lékařských oborů, T: 31. 5. 2013. Je na 
úvaze sekčních proděkanů, zda nabídku šířit.   

 
g) Cestou RUK přišla nabídka italské vysoké školy University for Foreigners of Siena, která 

má zájem o spolupráci na projektu v rámci Erasmus Mundus Akce 2 nebo 3. Dostali pro 
informaci sekční proděkani, podle prod. O. Čepka se věc týkala humanitních oborů.  
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Prod. P. Kolman 
 
h) Žádost MFF o rozšíření akreditace doktorského studijního programu Matematika o nový 

studijní obor Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika: je 
v jednání na RUK. 

 
i) Proběhla schůzka s proděkanem PřF UK doc. P. Folkem o zamýšleném novém 

společném oboru Bioinformatika. Zástupci MFF jsou dr. O. Pangrác a dr. D. Hoksza. 
 
j) Žebříček vysokých škol nabízejících výuku informatiky, který sestavuje deník 

Hospodářské noviny (HN): noviny otiskly výsledek s titulkem Matematicko-fyzikální 
fakulta: stabilní vítěz. Děkan informoval o iniciativě ohledně hodnocení vědeckých 
výstupů posuzovaných škol. Pořadí fakult z hlediska vědecké produkce se totiž nejeví 
jako správné, děkan FEL ČVUT připravuje vlastní příspěvek do novin. Redaktorka HN má 
zájem získat příhodný model pro hodnocení vědecké práce v informatických oborech. Ke 
konzultaci jsou ochotni děkan a prod. P. Kolman.  

 
k) Prod. M. Rokyta doporučil, aby pracovní verze dokumentů byly jako takové výrazně 

označeny. Předejde se situaci, kdy si studentka našla na webu informaci k přijímacím 
zkouškám, v neplatné verzi.   

 
l) MFF podala na MŠMT projekt Podpora zahraničních studentů informatiky na MFF UK (na 

období 2013-2018).  
 
m) Výuka studia informatiky v angličtině a její propagace 

i) Prod. P. Kolman informoval o článku do krajanských časopisů, jednání se zástupci 
škol v Praze, kde běží výuka v AJ, o překladu informací do čínštiny a dalších 
aktivitách.  

 
ii) Jedna z oslovených pražských škol vyučujících v angličtině reagovala sdělením, že 

nabídka MFF je zajímavá a žáci s ní budou seznámeni.  
 

iii) Kolegium vzalo na vědomí informaci o jednání s KaM UK kvůli ubytování 
zahraničních studentů. Cena je oproti ceně za ubytování českých studentů 
dvojnásobná, servis je o něco lepší. Prod. M. Vlach zatím nezávazně rezervoval 
20 lůžek, do června musí počet upřesnit. Další možností je zvýšit školné a z něj 
pak hradit ubytování zahraničních studentů – samoplátců. Postup bude předmětem 
dalšího jednání.  

 
iv) Prod. P. Kolman zjistí, zda a jaké veletrhy vzdělávání/vysokých škol jsou pořádány 

ve Velké Británii.  
 

n) Akreditace a programy joint degree: prod. F. Chmelík sdělil adresu, kde jsou příslušné 
dokumenty UK, viz: 

  http://www.cuni.cz/UK-3226.html 
 

o) Nabídka společnosti European Leadership & Academic Institute (ELAI), která se zabývá 
přípravou a realizací projektů na podporu vzdělávání v České republice, uspořádat 
seminář pro studenty MFF, s cílem zprostředkovat studentům zkušenosti absolventů 
prestižních zahraničních univerzit.  
Prod. P. Kolman navrhl uspořádat besedu o výjezdech v rámci programu Erasmus.  

         
Děkan 

 
p) Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických oborech (SVOČ): 

děkan obdržel dopis předsedy České matematické společnosti o úspěších studentů MFF 
v loňském ročníku soutěže a současně žádost o podporu ročníku 2013. Děkan osobním 
dopisem poděkoval pracovníkům MFF, kteří pracovali v odborných porotách závěrečného 
kola SVOČ 2012; chce se osobně setkat s úspěšnými účastníky loňské soutěže z řad 
studentů MFF a dále přislíbit součinnost vedení fakulty při pořádání letošního ročníku 

http://www.cuni.cz/UK-3226.html
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(Z: prod. M. Rokyta, prod. O. Čepek). Setkání se studenty zorganizuje prod. M. Rokyta, 
k účasti budou pozvaní všichni členové KD.  

 
q) Zdravotní péče - dotaz na zařízení ve Spálené ulici: tajemník ověřil, že od ledna 2009 se 

Studentský zdravotní ústav Praha stal Městskou poliklinikou Praha. Zdravotní ústav měl 
v minulosti s Univerzitou Karlovou uzavřenou smlouvu o výkonu zdravotní péče pro 
studenty UK. Legislativní změny v lékařské péči v tom smyslu, že každý občan má volbu 
svého praktického lékaře, vedly k ukončení smlouvy. Podle prod. M. Rokyty je problém 
v tom, že občan si může vybrat jen jednoho lékaře. Děkan doporučil zjistit, jak řešit situaci 
mimopražských a zahraničních (např. slovenských) studentů.  

 
r) Prod. M. Rokyta zmínil otázku uvolňování/odvolávání členů komisí pro státní závěrečné  

zkoušky nebo komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací. 
Předpisy žádný postup nezmiňují, uvádějí pouze způsob, jak se členem komise stát. 
Prod. V. Baumruk doporučil navrhnout do vnitřního předpisu fakulty pravidlo, že členy 
těchto komisí jmenuje a odvolává děkan.  

 
s) Na dotaz prod. M. Rokyty ohledně tzv. expertů MŠMT v komisích pro státní závěrečné 

zkoušky uvedl prod. F. Chmelík, že podle nyní platných předpisů (čl. 7 Studijního a 
zkušebního řádu UK) je stále právem MŠMT takové členy jmenovat.  

 
t) Navrhování stipendií v SIS: prod. M. Rokyta elektronický mechanismus vyzkoušel a 

shledal jako dobrý; drobné otázky poslal dr. P. Zakouřilovi. Po otestování systému 
„naostro“ zřejmě nebude stát nic v cestě, aby bylo elektronické navrhování stipendií v SIS 
zavedeno na fakultě jako jediný způsob.  

 
u) Fakultní studentské granty: prod. O. Čepek tlumočil názor kolegia informatické sekce, že 

termín vypisování grantů k 15. 11. není šikovný pro studenty informatiky, protože ti by 
mohli pracovat na vědeckých projektech v období letních prázdnin. Děkan požádal prod. 
F. Chmelíka, aby zjistil možnosti úprav dosavadních pravidel tak, aby granty mohly být 
vypisovány ve dvou termínech ročně.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Ing. D. Lanková v zastoupení tajemníka fakulty 
 
a) Příprava rozpočtu fakulty 2013: ve středu 23. 1. t.r. se uskutečnila schůzka členů vedení 

fakulty a vedoucí hospodářského oddělení. Prod. Z. Němeček kolegy seznámil se 
zásadami pro tvorbu rozpočtu, jak je aplikovalo minulé vedení fakulty. Děkan uvažuje 
o stanovení takových principů, které by nečinily granty se standardní 20% režií 
potenciálně nevýhodné pro sekce či pracoviště.   

 
b) KD vzalo na vědomí informace o tvorbě a  čerpání sociálního fondu za rok 2012: 

stav ke dni 1. 1. 2012    
                                 

8.698 tis. Kč 

tvorba fondu 4.213 tis. Kč  
 (+ 1.264 nedaňově) 

čerpání na penzijní připojištění    -  4.408 tis. Kč   
(čerpá 374 zaměstnanců) 

čerpání na soukromé pojištění                  -    206 tis.Kč    
(čerpá 18 zaměstnanců) 

příspěvky na úroky z úvěrů na bydlení     -   314 tis. Kč   
(čerpá 29 zaměstnanců) 

zůstatek ke dni 31. 12. 2012                           9.247 tis.Kč  
 

c) Žádost České televize o poskytnutí prostor v lokalitě Karlov k natáčení seriálu detektivek 
(2 natáčecí dny v měsících červnu a červenci 2013 a 10 dnů v první polovině roku 2014, 
směrováno na víkendy). Správa budov MFF zajistí dozor, který ČT zaplatí. Kolegium 
souhlasilo jak s pronájmem, tak s cenou 10000,- Kč za jeden filmovací den.   
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d) Koleje a menzy UK v Praze nabízejí  dvě nemovitosti (koleje) v Brandýse nad Labem. 
Obě budovy jsou nyní mimo provoz a v  případě dalšího použití je u obou nutná rozsáhlá 
rekonstrukce. KD se shodlo v názoru nabídku nevyužít.  

 
e) Koleje a menzy UK v Praze uvažují odprodat pozemek ve Staré Boleslavi, ředitel předtím 

učinil dotaz, zda není mezi fakultami UK zájem o využití pozemku. KD se shodlo v názoru 
nabídku nevyužít.  

 
f) Kolegium souhlasilo, aby na příští schůzi dne 20. 2. t.r. byl přizván vedoucí správy budov 

Ing. Miloš Novák, a to k prodiskutování návrhu oprav a stavebních akcí na rok 2013.   
 

g) Kolegium veřejným hlasováním schválilo nechat provést vnitřní audit OVVP za poslední 
dva kalendářní roky.  

 
h) Kalkulace nákladů na přestavbu posluchárny M4 pro účely Oddělení mediální 

komunikace se kolegiu jevila jako příliš vysoká, a proto děkan požádal, aby tajemník a 
prod. Z. Němeček podrobili nabízené ceny kritickému přezkoumání.  

 
i) Bludné balvany: kolegium schválilo žádost RNDr. J. Grygara, CSc., představitele 

Českého klubu skeptiků Sisyfos, o bezplatné zapůjčení posluchárny F1 pro slavnostní 
předávání Bludných balvanů Sisyfa za rok 2012. Akce se uskuteční koncem března t.r., 
více viz: www.sisyfos.cz . MFF zapůjčuje Strouhalovskou posluchárnu pro tyto účely již 
tradičně.  

 
j) KD vzalo na vědomí informaci Ing. D. Lankové, že dne 1. 1. 2013 vstoupil v platnost  

zákon č. 501/2012 Sb., kterým se částečně upravují postupy při financování veřejných 
vysokých škol ze státního rozpočtu. Veřejná vysoká škola musí mít u České národní 
banky zřízen účet k účtu státní pokladny, na který se s účinností od 1. 1. 2013 a bez 
výjimky musejí od 1. 4. 2013 přijímat prostředky státního rozpočtu a státních fondů 
i prostředky evropských fondů. Dosud není stanovena metodika MF ČR pro nakládání 
s prostředky tohoto účtu. Zřízení účtu bude mít negativní vliv na peněžní toky fakulty a na 
výši připsaných úroků, protože se zdroje budou čerpat do mínusu. 

 
k) KD vzalo na vědomí informaci Ing. D. Lankové, že během zahraniční služební cesty ve 

Francii byla odcizena SPZ z fakultního automobilu. Číslo  se shodovalo s letopočtem 
založení Univerzity Karlovy.  

 
l) KD souhlasilo s bezplatným zapůjčením refektáře na slavnostní vyhlášení výsledků 

soutěže Náboj dne 12. dubna 2013 odpoledne (13 – 15 hod.). Rovněž souhlasilo 
bezplatně půjčit refektář na hodinovou plenární přednášku, pořádanou po Náboji v rámci 
mzn. semináře. 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) Pavilon v Troji - prod. O. Čepek poslal požadavky informatické sekce. Děkan navrhl 
ustavit pracovní skupinu pod vedením prod. Z. Němečka, která naformuluje požadavky 
investičního záměru. Skupinu by tvořili zástupci sekcí a AS MFF.  

 
b) Fakultní web a jeho „facelift“: děkan jednal s vedoucím odd. PSíK o možnosti brigádnické 

výpomoci. 
 

c) Kampus Albertov: děkan informoval kolegium o druhé schůzi Monitorovacího výboru, 
které se zúčastnil 29. 1. 2013. Podklady k jednání zaslané rektorátem UK jsou členům 
KD k dispozici v neveřejném úložišti dokumentů. KD bez námitek akceptovalo, že do tzv. 
strategické komise děkan navrhl proděkana pro rozvoj a že si současně s tím vyhradil 
právo zastoupení MFF ve výboru změnit, pokud by byl proděkan pro rozvoj pracovně 
příliš zatížen jinými úkoly.  

 

http://www.sisyfos.cz/
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d) Patentové přihlášky prof. V. Matolína: schůzka za účasti prof. V. Matolína, děkana MFF, 
kvestora UK, kancléře UK a ředitele CPPT Ing. J. M. Fuchse se uskutečnila 22. 1. t.r. 
RUK navrhne interní písemnou dohodu o rozdělení případného zisku z případných 
licencí. 

 
e) Parkování aut na Karlově: děkan se seznámil s podnětem RNDr. J. Stráského na zrušení 

modré zóny a vyhrazení poloviny ulice mezi budovami Ke Karlovu 3 a 5 pro parkování 
aut zaměstnanců; dále na zajištění rezervace jednoho parkovacího místa pro  krátkodobé 
zastavení aut fakultních dodavatelů nebo kurýrní služby. Vedení MFF se pokusí jednat 
s MČ Praha 2 o možnosti zrušit tzv. modrou zónu (v areálu nejsou rezidenti) a nahradit ji 
veřejným placeným parkovištěm s jedním vyhrazeným místem se zákazem stání, jako 
možným přijatelným kompromisem.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Děkan obdržel dopis od představitelů odborové organizace na MFF vztahující se ke strategii 
úpravy pracovně-právních vztahů na MFF. Projedná jej osobně, po svém návratu ze zahraničí 
ve druhé polovině února t.r. Znění dopisu obdrželi všichni členové KD pro informaci.   

 
 
6. PROPAGACE  
 

Prod. M. Vlach  
 
a) Dne 22. 1. 2013 děkan ustavil Pracovní skupinu pro partnerství s firmami. Předsedou 

jmenoval Mgr. Martina Děckého. Celé složení Skupiny je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8159.htm 

        Skupina se prvně sešla 22. 1. 2013. 
 

b) Kvůli dotazům,  zejména ze strany SKAS, na aplikaci  Google Apps zorganizoval prod. M. 
Vlach schůzku na 5. 2. t.r.  

 
c) Znak MFF (ochranná známka): MFF se pravděpodobně v budoucnu nevyhne jednotnému 

stylu UK a bez ohledu na registrovanou ochrannou známku bude muset svůj znak 
změnit.  

 
Děkan 
 
d) Cena za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze: návrhy lze předkládat do 28. února t.r. 

Statut ceny je na webu: 
http://www.cuni.cz/UK-2771.html 

Kolegium doporučilo podat návrh na ocenění pracovníků ÚČJF za propagaci MFF a UK 
v souvislosti s oslavami 20. výročí spolupráce s CERN. Z: prod. V. Baumruk.  

 
e) Ples MFF: 5. 2. t.r. proběhlo jednání děkana s náčelníkem spolku Matfyzák, prod. M. 

Vlachem a vedoucí OVVP.  
 

 
7. RŮZNÉ 
 

a) Pan rektor navštíví MFF ve středu 27. února t.r. ve 13:00 hod. Setkání se uskuteční 
v malé zasedací místnosti vedle refektáře na MS. Zúčastní se pokud možno všichni 
členové vedení fakulty.  

 
b) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 20. února 2013 od 9.00 hodin.  

 
Zasedání skončilo ve 14:10 hodin. 
 
Zapsala: T. Pávková 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8159.htm
http://www.cuni.cz/UK-2771.html


Zápis z 15. schůze kolegia děkana konané dne 20. února 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach 
přizváni Ing. M. Novák (k bodu 4.a) a Mgr. T. Jančák (k bodu 5.a) 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 6. 2. 2013.   
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) VR MFF dne 6. 2. 2013 jednomyslně doporučila návrh na udělení čestného doktorátu UK 

prof. A. Joshimu. Návrh vybavený v souladu s požadavky RUK, viz: 
http://www.cuni.cz/CUNI-112.html  
bude odeslán na RUK cestou OVZS, po schválení zápisu z jednání VR MFF. Schůze 
kolegia rektora, na jejíž program by mohl být návrh zařazený, je plánovaná na 18. 3. 
2013.  

 
b) Finanční bonus za významné granty 2012 a Soutěž monografií 2013 

Udělování finančního bonusu se řídí Zásadami uvedenými v Opatření rektora č. 2/2012, 
viz: 
http://www.cuni.cz/UK-3944.html 
OVZS připravilo podklady, sekční proděkani dostanou seznam grantů.  
 
Soutěž monografií se řídí Opatřením rektora č. 3/2011, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-3695.html 
Na MFF administruje rovněž OVZS. Návrhy ze sekcí jsou následující: 
• Sekce M:  

Jan Krajíček: Forcing with random variables and proof complexity, London 
Mathematical Society Lecture Note Series, No.382, Cambridge University Press, 
(2011), 264pp. ISBN-13: 9780521154338. 

• Sekce I:  
Picado, J. – Pultr, A.: Frames and Locales (Topology without points), Springer, 417s., 
2011. 

MFF navrhne celkem tři monografie; třetí návrh, za fyzikální sekci, doplněný stručným 
zdůvodněním jeho vědecké excelence a recenzemi (jsou-li dosažitelné), pošle prod. V. 
Baumruk na OVZS do 25. 2. 2013.   

 
c) Cena za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze: děkan navrhuje ocenit kolektiv 

pracovníků ÚČJF podílejících se na experimentu ATLAS v CERN, v čele s doc. RNDr. 
Rupertem Leitnerem, DrSc. KD se s návrhem ztotožnilo, návrh vypraví na RUK 
sekretariát děkana.  

 
d) Nominace expertů do pracovních komisí projektů Horizont 2020: přihlášení musejí 

provést sami kandidáti on-line do 6. 3. 2013, procedura je popsána mj. v minulém zápise 
z KD. Zatím se přihlásil doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (KSI). Prod. J. Trlifaj dále 
informoval, že v rámci projektů Horizont 2020 půjde o zhruba 70 mld Eur ročně, výsledky 
podporovaných projektů budou zveřejňovány výhradně formou open access publishing 
(gold resp. green), a proto budou projekty zahrnovat netriviální publikační náklady.  

 
e) Prod. J. Trlifaj doporučil využít možností 7.RP, byť program letos dobíhá. Sekční 

proděkani obdrželi včera instrukce od OVZS.  
 

http://www.cuni.cz/CUNI-112.html
http://www.cuni.cz/UK-3944.html
http://www.cuni.cz/UK-3944.html
http://www.cuni.cz/UK-3695.html
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f) College de France: prod. J. Trlifaj konstatoval, že na MFF zatím nevznikl žádný návrh na 
přijetí, ačkoliv i krátký pobyt některé z vynikajících vědeckých osobností – jsou mezi nimi 
nositelé Fieldsovy medaile - by byl pro MFF velmi přínosný. Termín pro podání návrhů na 
RUK vyprší 22. 2. 2013.   

 
g) Projekty FRVŠ řešené na MFF byly úspěšně obhájeny dne 18. 2. 2013. Šlo o celkem tři 

projekty, 2 fyzikální a 1 matematický.   
 

h) Systém Habilion: nedávná zkouška byla velmi neúspěšná, což má za následek další 
prodlevu v jeho nasazení. Další testování proběhne 28. 2. 2013.  

 
i) Pozvánka na veřejné slyšení Jaké změny legislativy potřebují české vysoké školy? dne 

20. 2. 2013 v Senátu ČR: za MFF se zúčastní předseda AS doc. J. Dolejší.  
 
j) Nečasovo centrum pro matematické modelování: pror. P. Volf vzal bez námitek na 

vědomí konečnou verzi návrhu na vytvoření centra. Smlouvu podepíší děkan MFF, ředitel 
MÚ AV ČR, v.v.i., a ředitel ÚI AV ČR, v.v.i. Smlouvu schválila dne 19. 2.  t.r. Akademická 
rada AV ČR. Děkan se smlouvou seznámí VR a AS fakulty.  

 
k) Pozvánka pror. S. Štecha na seminář týkající se využití analytických nástrojů 

přidružených k mezinárodní bibliografické databázi SciVerse Scopus, určený 
akademickým a administrativním pracovníkům UK: akce se bude konat ve spolupráci 
s firmou Elsevier dne 5. 3. 2013 v Zelené posluchárně na RUK. Registrace účastníků 
probíhá do 27. 2. 2013, prod. J. Trlifaj pozvánku předal do knihovny Mgr. J. Kučovi.  

 
l) Tajné hlasování habilitační nebo hodnotící komise: prod. O. Čepek informoval KD 

o diskusi v informatické sekci, která velmi doporučovala aplikovat elektronický způsob. Je 
to způsob moderní, výhodný zejména v situacích, kdy jsou členové komise z různých 
míst v republice, a např. Vysoká škola chemicko-technologická jej používá. Existuje 
komerční software, který takové hlasování umožňuje při dodržení tajného charakteru 
hlasování. Děkan citoval z dopisu pror. I. Jakubce „… Dle § 72 odst. 8 zákona 
č. 111/1998 Sb. se habilitační komise tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč 
má být jmenován docentem. Dále Čl. 3 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem UK v Praze ze dne 28. dubna 2006 uvádí: Habilitační komise je 
způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 4 její členové. Usnesení habilitační komise 
je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise. Z výše 
uvedených předpisů vyplývá, že není možné, aby habilitační komise hlasovala 
elektronicky, aniž by fyzicky nezasedla. ...“. Stanovisko pana prorektora musí být 
respektováno. Kolegium doporučilo dát vedení UK podnět k takové změně vnitřních 
předpisů, aby elektronický systém hlasování  povolovaly; systém by pak mohl být 
implementován v rámci Habilion. Z: prod. J. Trlifaj. 

 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) KD vzalo na vědomí informaci, že technické záležitosti související s novou koncepcí  

zápisu předmětů do paralelek v SIS budou projednány se   zástupci SKAS. Poté je prod. 
F. Chmelík přednese kolegiu děkana.  

 
b) Smlouvy MFF s vybranými fakultami ČVUT umožňující vzájemný zápis předmětů: 

smlouva s FIT ČVUT je předložena kolegiu děkana FIT konaném 20. 2. 2013. FEL ČVUT 
reagovala alternativním návrhem, což znamená nové posouzení ze strany MFF a 
projednání na úrovni děkanů a studijních proděkanů. Zábrany pro přijetí alternativního 
návrhu spočívají v technickém řešení. Další jednání probíhají.  

 
c) KD vzalo na vědomí, že ve spolupráci se studijním oddělením a prod. P. Kolmanem jsou 

zajištěny přijímací zkoušky do bakalářského a do navazujícího magisterského studia,  
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řádné i náhradní termíny, harmonogram a personální zabezpečení. Prod. F. Chmelík 
rozdal členům kolegia po výtisku instrukcí.  

 
d) Prod. P. Kolman sdělil, že letos budou přijímací testy opravovány výhradně elektronicky, 

a proto by bylo užitečné zakoupit ještě jednu licenci k tomu používaného softwaru. Mohly 
by tak současně pracovat dvě na sobě nezávislé opravovací skupiny. Licence stojí 20 tis. 
Kč. Kolegium doporučilo vystačit s jednou licencí a kontrolní opravu provést po prvním 
opravení. 

 
e) Prod. F. Chmelík seznámil s mailem, v němž prof. J. Pokorný upozornil, jak je v budově 

na MS z prostorových důvodů obtížné uspořádat státní závěrečné zkoušky 
magisterského studia v termínu daném harmonogramem školního roku 2012/2013. 
Problém by odstranilo posunutí termínu státních zkoušek o týden či dva. Prod. M. Rokyta 
uvedl, že takové opatření by uvítala i matematická sekce. Kolegium pověřilo prod. F. 
Chmelíka podrobnější analýzou harmonogramu příštího akademického roku do příštího 
zasedání. Letošní státní zkoušky musejí proběhnout beze změny, podle původního 
časového plánu.  

 
f) KD vzalo na vědomí informaci o návštěvě prof. PhDr. M. Miovského, Ph.D., proděkana 

pro nelékařské studijní programy na 1.LF UK, na studijním oddělení MFF. Setkání se 
uskutečnilo 13. 2. 2013.   

 
g) Prof. V. Beneš se zúčastní zasedání Vědecké rady UK dne 28. 2. 2013. VR UK bude 

projednávat žádost MFF o rozšíření akreditace doktorského studijního programu 
Matematika o nový studijní obor Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční 
matematika.   

 
h) Prod. M. Vlach připravuje návrh statutu „fakultní školy“. Zájem o status fakultní školy má 

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s. 
 

i) Prod. P. Kolman uvedl aktuální počet přihlášek do anglicky vyučovaných studijních 
programů: celkem 35, z toho Bc: 13 (studijní program Informatika, obor Obecná 
informatika), NavMgr.: 5 (studijní program Informatika) a 17 (studijní program 
Matematika). V navazujícím magisterském studiu to je tedy celkem 22 přihlášek, ale 
z toho si 6 uchazečů podalo přihlášku na více studijních programů resp. oborů.  
 

j) Přijímání studentů z Malajsie komplikuje skutečnost, že tito uchazeči dostávají 
dokumenty o výsledku dosaženého vzdělání teprve v srpnu; vyřízení víza či povolení 
k pobytu může ze zákona trvat až 60 dní.  

 
k) Přihlášky ke studiu: byla provedena operativní změna v SIS, aby bylo naprosto zřejmé, 

do jakého studia se uchazeč hlásí, zda do studia v jazyce českém, nebo anglickém.  
 

l) Konference ACM SPAA 2014: na dotaz prod. P. Kolmana, zda by konference nemohla 
dostat vyšší než 50% slevu za půjčení malostranských prostor, kolegium odpovědělo 
záporně.  

 
Děkan  
m) Během svého pracovního pobytu v Mexiku předal děkan velvyslanci ČR v Mexiku 

materiály o možnosti studia Informatiky v angličtině na MFF v Praze. Získal kontakt na 
ředitelku školy v řetězci soukromých mexických škol, jednání budou pokračovat za účasti 
prod. P. Kolmana.  

 
n) Pravidla pro organizaci studia – absence vnitřního předpisu MFF: vydání dokumentu je 

jedním z bodů Aktualizace Dlouhodobého záměru fakulty pro rok 2013. Poslední stopa 
po návrhu předpisu byla nalezena v roce 2008, kdy jej nedoporučila ke schválení 
univerzitním senátem legislativní komise AS UK. Její předseda měl kontaktovat MFF.  
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o) Zadávání stipendií v SIS: sekretářkám a tajemníkům pracovišť byl operativně nastaven 
přístup. Prod. O. Čepek systém vyzkoušel, ale neviděl informaci o zdrojích stipendia; to je 
potřeba dořešit. Podrobný návod na zadávání stipendií do SIS je na adrese: 

  www.mff.cuni.cz/sis/faq/stip.htm . 
 

p) Přípis Bc. Karla Koláře týkající se možných europlateb ze zahraničí (poplatky za přijímací 
řízení, FYKOSí Fyziklání apod.): vyřešeno – UK má účet v EUR. 

 
q) Další žebříček škol nabízejících studium informatiky, viz: 

http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-59334690-zebricek-skol-nabizejicich-
studium-informatiky 

 
Související článek:  
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/elektrotechnici-z-cvut-spousteji-
maly-%E2%80%9Ematfyz%E2%80%9C 

 
r) Mezinárodní virtuální studentská konference Přínos studentů vysokých škol k rozvoji naší 

společnosti: děkan obdržel mail od doc. M. Mečára, prorektora pro vědu a výzkum 
soukromé vysoké školy Evropský polytechnický institut, s.r.o., obsahující informaci 
o 6. ročníku konference. Příjem příspěvků končí 20. 3. 2013. Mail dostanou studijní 
proděkani.  

 
s) SVOČ. Prod. M. Rokyta se sešel se zástupcem JČMF dr. J. Rákosníkem a s předsedou 

ČMS prof. B. Maslowskim na jednání o podpoře MFF UK soutěži SVOČ s tím, že výši 
podpory z matematické případně informatické sekce upřesní po jednání KD. Současně 
také konstatovali, že bude potřeba obměnit členy koordinační rady a zhotovit dodatek ke 
smlouvě s JČMF, který bude specifikovat výši finanční podpory. Prod. M. Rokyta požádal 
tajemníka fakulty o vyhotovení příslušného dodatku. Sekční proděkani M. Rokyta resp. O. 
Čepek deklarovali ochotu podpořit v r. 2013 soutěž částkou 30 tis. resp. 10 tis. Prod. M. 
Vlach upozornil, že MFF hradila také část nákladů SVOČ z prostředků OVVP. Děkan 
upřesnil, že to byly částky kryjící některé náklady účastníků soutěže z MFF, zatímco 
zmíněné příspěvky ze sekcí jsou příspěvky na samotnou organizaci soutěže SVOČ.    

 
t) Prod. O. Čepek se dotázal, nakolik je nutná nostrifikace studia u zahraničních studentů, 

o které má pracoviště MFF zájem (nestačilo by stanovisko předsedy komise pro státní 
závěrečné zkoušky?).  Prod. F. Chmelík uvedl, že aktuální požadavek na případnou 
nostrifikaci  je vyznačen v podmínkách přijímacího řízení pro každý studijní obor zvlášť. 
Nostrifikace se nepožaduje v případě uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání 
v zemích, s nimiž má ČR uzavřenu dohodu o vzájemném uznávání  dokladů 
o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů. Prod. F. Chmelík 
získá v co nejkratší době další informace k této problematice. Viz dále: 
 http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani 

         Univerzitní předpis viz: 
       http://www.cuni.cz/UK-109.html 
 

 
3. PROPAGACE 
 

a) Festival Fantazie: skutečnost, že akce se zúčastní MFF, vyvolala mezi fanoušky velkou 
odezvu na sociálních sítích.   

 
b) Malostranské IT setkání proběhlo, byly nastíněny teze připravovaného programu 

spolupráce s firmami. Příští týden se uskuteční jednání s firmou Preciosa (stalo se po 
KD: jednání proběhlo 28. 2. 2013 za účasti zástupců firmy Preciosa a zástupců vedení 
MFF UK. Došlo k předběžné dohodě nad možnostmi vyhlášení studentských grantů 
s tematikou zahrnující všechny sekce).  

 
c) MFF UK FotoFest 2013: svou účast v porotě přislíbil prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský 

(mj. v r. 2007 prohlášený Osobností české fotografie za dlouhodobý přínos tomuto oboru, 
dále držitel titul Qualified  European Photographer). 

http://www.mff.cuni.cz/sis/faq/stip.htm
http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-59334690-zebricek-skol-nabizejicich-studium-informatiky
http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-59334690-zebricek-skol-nabizejicich-studium-informatiky
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/elektrotechnici-z-cvut-spousteji-maly-%E2%80%9Ematfyz%E2%80%9C
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/elektrotechnici-z-cvut-spousteji-maly-%E2%80%9Ematfyz%E2%80%9C
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani
http://www.cuni.cz/UK-109.html
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d) ČT nabídla podíl na podání soutěžního projektu do Eurovisions, zaměřeného na děti od 8 

do 12 let, celkem 30 pětiminutových dílů. Ze strany MFF UK se na přípravě návrhu po 
odborné stránce podílí doc. J. Dolejší, doc. Z. Drozd a dr. M. Vlach. Projekt je nutno 
odevzdat ve velmi šibeničním termínu do konce února.  

 
e) Oddělení mediální komunikace jedná se zástupci sdružení Khanova škola 

(http://khanovaskola.cz/) o spolupráci na překladech doprovodných textů k výukovým 
videím do českého jazyka; prod. M. Rokyta upřesnil, že souhlas s prací na překladu je 
podmíněn tím, že pořad nesmí obsahovat odborné chyby. 

 
f) Je připravován (zatím ve stádiu vizí) projekt "Matfyz.cz" v české a anglické mutaci. Portál 

by byl určen pro propagační aktivity MFF UK, spolek absolventů, propagační archiv, Wiki 
Matfyz a další aktivity (např. e-shop). 

 
g) Tempus: V jednání je příprava projektu v rámci programu TEMPUS ve spolupráci s IPC 

UK, za OVVP připravuje podklady dr. K. Šolcová-Houžvičková). Návrh projektu bude 
zaměřen na spolupráci ČR, Německa, Rumunska a Ukrajiny v aktivitách jako je kariérní 
poradenství apod. 

 
h) Výroční zpráva MFF za rok 2012: KD schválilo barevné zpestření dokumentu. Vloni stál 

výtisk výroční zprávy 41,- Kč, letos by přišel na 90,- Kč (náklad 130 ks).  
 

i) Na obou odděleních propagace probíhá příprava rozpočtu propagačních aktivit pro rok 
2013. 

 
 
4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Kolegium probralo stavební akce a opravy navržené k zařazení do plánu na rok 2013, jak 

je předem rozeslal tajemník fakulty. Jednání byl přítomen vedoucí správy budov Ing. M. 
Novák. Definitivní plán akcí vznikne teprve se znalostí objemu rozpočtových prostředků. 
Prod. P. Kolman doporučil v souvislosti s plánovanou opravou střešní krytiny budovy 
MFF na Malostranském nám. znovu otevřít otázku možné půdní vestavby.  

 
b) Příprava závěrky hospodaření MFF za rok 2012: zpracované podklady obdržel děkan 

a ekonomická komise akademického senátu. Po projednání v ekonomické komisi AS za 
účasti tajemníka a vedoucí hospodářského oddělení budou podklady postoupeny 
děkanovi a předsedovi AS k projednání a schválení senátem dne 7. 3. 2013.   

 
c) KD akceptovalo vydání dislokačního příkazu děkana, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz02.htm 
 

d) Kolegium potvrdilo své rozhodnutí hradit za zaměstnance MFF bankovní poplatky ve výši 
3,- Kč za převádění vybraných bezhotovostních plateb. 

 
e) Kolegium schválilo uzavření smlouvy o propagaci s VŠSK finanční částkou ve výši 150 

tis. Kč. 
 
f) Finanční vyrovnání za vzájemnou výuku mezi MFF a FSV za ZS 2012/2013 znamená 

přínos do rozpočtu matematické sekce (zhruba 448 tis. Kč).  
 
g) Koncertní křídlo: ani posudek druhého nabízeného nástroje nevyzněl příznivě, KD proto 

nabídku odložilo. Cena dalších tří nástrojů, nabízených tentokrát posuzovatelem, 
převyšuje 250 tis. Kč. Prod. M. Rokyta se pokusí najít nové experty na jejich posouzení.  

 
h) Vstup do budov a na pracoviště - čipy ve formě přívěsku místo karty: KD se k návrhu 

vrátilo a přívěskové čipy schválilo. Budou pouze pro zaměstnance, a to pro ty, kteří 
nejsou současně studenty. Mechanismus jejich rozdělování na pracovišti záleží na 

http://khanovaskola.cz/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz02.htm
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vedoucím pracoviště. Jednorázový poplatek za pořízení čipu půjde na vrub centra, 
v případě ztráty si zhotovení duplikátu uhradí zaměstnanec.  

 
i) Podnět Bc. K. Koláře týkající se vydávání stvrzenek za tisk v počítačových laboratořích 

(labech): tajemník předložil návrh řešení v podobě kopírovacího automatu. Automat je 
multifunkční (tisk, kopírování, scanování i z USB), lze zadat různé formuláře apod. Dá se 
vybavit funkcí na vydávání účtenek. Standardně je nastavena cena 2,- Kč za tisk 
černobílé kopie a 10,- Kč za kopii barevnou. Automat je ve vlastnictví dodavatelské firmy, 
která zajišťuje provoz, servis, materiál, pojištění atd. Fakulta by poskytla prostor a 
zásuvku na 220 V s 10A jističem a fakturovala by čtvrtletně nájem a spotřebovanou 
elektrickou energii.  
Kolegium souhlasilo s umístěním automatu do frekventovaných vestibulů budov, po 
jednom ve všech areálech MFF. Konkrétní podmínky smlouvy s majitelem zařízení 
projedná tajemník fakulty.  
 

j) Cestovní pojištění a pojištění majetku MFF: výběrová řízení jsou připravena, časově 
oddělena jedním týdnem. Komise bude pracovat ve složení: tajemník fakulty, Ing. D. 
Lanková, JUDr. M. Semíková, prod. V. Baumruk a člen ekonomické komise AS MFF.  

 
k) Nájemce bufetu na Karlově uhradil malou část svého dluhu.   
 
l) Kvestor UK svolal na RUK schůzku tajemníků fakult. Hlavním tématem bude revize  

vnitřního mzdového předpisu UK. Současná mzdová tabulka platí od r. 2007.  
 
Děkan 
m) Pror. P. Volf oznámil předpokládanou souhrnnou výši finančních prostředků pro PRVOUK 

v roce 2013. Návrh rozdělení institucionální podpory na jednotlivé programy a části 
programu PRVOUK uskutečňované na MFF včetně přehledu investic, které fakulta 
plánuje v tomto roce pořídit, připraví podle podkladů sekčních proděkanů děkan.  

 
n) Principy pro sestavení rozpočtu MFF na rok 2013: děkan navrhl změny oproti minulým 

rokům (změna relativního poměru mezi odvodem z mezd a odvodem z užívaných prostor 
zvýšením „ceny“ za čtvereční metr užívaných prostor). Kolegium debatu neuzavřelo, 
stanoviska jednotlivých členů byla různá.  

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
a) Za přítomnosti vedoucího personálního oddělení Mgr. T. Jančáka kolegium probralo 

nedostatky výplatní pásky, spočívající v chybném rozdělení zdrojů jednotlivých částí 
mzdy. Závady budou odstraněny. 

 
b) Oskenovaný dopis od doc. L. Přecha a doc. T. Halenky, představitelů odborové 

organizace na MFF, dostali členové KD pro informaci mailem. Týká se pracovně-právních 
záležitostí. Kolegium se bude podněty zabývat na své schůzi za 14 dní.  
Stalo se po KD: schůzka se zástupci odborů byla sjednána na 18. 3. 2013, 18:00 hod., 
kromě děkana se jí zúčastní sekční proděkani.  
 

c) Prod. O. Čepek tlumočil návrh informatické sekce, aby peníze za stravenky byly zpětně 
strhávány z platu zaměstnanců, a tím se ušetřila manipulace s hotovými penězi. 
Tajemník prověří možnost realizace. 

 
d) Kolegium se zabývalo otázkou zveřejňování mezd. Děkan má připravenou „slepou“ 

tabulku, shrnující počet zaměstnanců pobírajících mzdu ve výši určitého rozmezí. 
 
 
6. PROVOZ A ROZVOJ 
 

Prod. Z. Němeček 
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a) Výstavba pavilonu v Troji: kolegium vzalo na vědomí informaci prod. Z. Němečka o  stavu 
příprav a modifikaci návrhu na využití budovy podle nových požadavků sekcí I a M. 
Výjimka ze stavební uzávěry byla fakultě udělena, ale pro další řízení – pro získání 
stavebního povolení, pro výběrové řízení na dodavatele, pro zhotovitele – je nutný projekt 
a ještě předtím investiční záměr. Původní termíny nejsou reálné, a proto MFF požádá 
o přesun akce na rok 2014 s termínem ukončení v roce 2016. Na úterý 26. 2. 2013 je 
svolaná schůzka s arch. J. Jarošem. Děkan ustaví pracovní skupinu, v jejímž čele bude 
stát prod. Z. Němeček a jejímiž členy budou prod. M. Rokyta, prod. O. Čepek, Ing. Mgr. 
F. Jurčíček, Ph.D., a RNDr. D. Obdržálek, Ph.D.  

 
b) Patentové přihlášky prof. V. Matolína: pror. S. Štech poslal děkanovi návrh interní dohody 

o spolupráci při komerčním využití duševního vlastnictví. Podle děkanova názoru není  
návrh smlouvy zcela v souladu s dohodami, které byly učiněny během jeho osobního 
jednání na RUK, bude tedy o dohodě znovu jednat. Tajemník fakulty se dotáže právničky 
na výklad pojmu „přiměřená odměna“ pro autora patentů.  

 
c) Fond Karla Urbánka: prod. Z. Němeček zaslal pí L. Urbánkové požadovaná data. Do 

konce května t.r. se mohou o podporu z Fondu ucházet noví adepti, ze všech sekcí, 
i když původním úmyslem donátorky bylo podpořit studenty fyziky. Děkan požádal 
o vyjasnění, kdo je na MFF formálním partnerem pro jednání s Nadací rodiny 
Urbánkových resp. American Friends of the Czech Republic (děkan, nebo prof. Z. 
Němeček?).  

 
d) Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) urgovalo fakultní profil zaměřený na 

inovace, spolupráci s průmyslem, patenty apod. Vypracování dokumentu se ujal prod. Z. 
Němeček, o spolupráci požádal sekční proděkany O. Čepka a M. Rokytu. Děkan 
doporučil poslat výslednou verzi prod. M. Vlachovi.   

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Příprava výroční zprávy MFF za rok 2012: termín pro zaslání podkladů sekčními 
proděkany na sekretariát děkana byl dohodnut na pátek 15. března t.r. Akademickému 
senátu bude zpráva předložena ke schválení na jeho květnovém zasedání.   

 
b) Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2013, zpráva o plnění ADZ 2012: 

finální editaci provede děkan, výsledek pošle Akademickému senátu MFF ke schválení 
resp. k projednání, současně na vědomí kolegiu děkana.  

 
 
c) Čaj se senátory: děkan pozval na pondělí 25. 2. 2013, 17:00 hodin do své pracovny na 

Karlově.  
 

d) Školka: tajemník prověřil - po schůzi KD -  že mateřská školka, která zahájí 1. 3. 2013 
provoz na Přírodovědecké fakultě UK, přijala 3 děti zaměstnanců MFF (další dvě žádosti 
o umístění dětí nesplňovaly stanovené podmínky a navíc již byla naplněna kapacita 
zařízení).  

 
e) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 6. března 2013 od 9.00 hodin. Odpoledne 

zasedá VR MFF.  
 

 
Zasedání skončilo v 18:52. 

 
 

Zapsala: 
T. Pávková 

 
 



Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 6. března 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 20. února 2013.   
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v informatických oborech – 

prod. O. Čepek naléhavě doporučil neodkládat podání návrhu na změnu těchto kritérií a 
odeslat jej na RUK. Nejbližší zasedání VR MFF, na jehož program by se dal tento bod 
zařadit, je zasedání 3. 4. 2013.   

 
b) „Bonusové“ monografie vydané v roce 2011 – návrh za fyzikální sekci: prod. V. Baumruk 

publikaci nedoporučil, a proto KD souhlasilo s tím, že jako třetí titul z MFF do této 
kategorie bude na RUK navržena monografie autorky I. Mrázové Knowledge Extraction 
with Neural Networks: Significant Patterns and their Representation in Back-Propagation 
Networks. Podmínkou pro navržení je, že jsou k dispozici nezávislé recenze. Prověří prod. 
O. Čepek. 

 
c) PRVOUK – návrh rozpisu finančních prostředků byl v předepsané lhůtě předložen na 

RUK. Podle názoru matematické sekce zmenšuje apriorní stanovení 10% odměn prostor 
pro vytváření koncepcí, a rada projektu tak nemá dostatečný prostor na skutečné plnění 
své role. Prod. J. Trlifaj dá pror. P. Volfovi podnět ke změně v tomto ohledu.  

 
d) Průběžná zpráva Pedagogické fakulty UK o PRVOUK P15, na kterém participují 

pracovníci MFF: děkana MFF překvapila absence dokladů o podílu MFF, o publikacích 
kooperující skupiny. Děkanka PedF Doc. Wildová jako koordinátorka příslušného 
programu PRVOUK se za toto nedopatření omluvila, vyslovila s prací skupiny z MFF UK 
plnou spokojenost a přislíbila do příští výroční zprávy informaci o výsledcích naší skupiny 
zahrnout. 

 
e) Finanční bonusy za granty: prod. O. Čepek připomněl svůj požadavek, aby příslušné 

částky byly převedeny na speciální podúčty zřízené pro každé pracoviště informatické 
sekce. Z: Ing. D. Lanková.  

 
f) GAČR: očekává se vyhlášení standardních projektů, letos jen tříletých, dále má být do 

dvou až tří týdnů vyhlášena soutěž center excelence. Potřebné informace o věcném 
i časovém postupu sdělí vedoucí OVZS. Děkan ve spolupráci s prod. J. Trlifajem připraví 
interní prováděcí předpis vztahující se ke mzdám z projektů, návrh budou konzultovat se 
sekčními proděkany. Záměrem je zřetelně stanovit, že na promítnutí grantových 
prostředků do mezd pracovníků se musí vedoucí pracoviště dohodnout s řešitelem 
projektu. 

 
g) Vedoucí OVZS postrádá dostatečnou elektronickou podporu pro archivování stále 

rostoucího množství dokumentů agendy oddělení (typicky jde o databáze projektů). Prod. 
J. Trlifaj požadavky na el. archiv plně podporuje. Jednal s pracovníkem odd. PSíK Ing. V. 
Mrázkem, znovu zmínil také plánované ukončení podpory operačního systému Windows 
XP a přechod na Windows 7. Prod. M. Rokyta by uvítal přehled nejen grantů, ale i všech 
dalších projektů s údaji o mzdách a odváděné režii, kvůli bilanci před sestavením rozpočtu 
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sekce. Prod. V. Baumruk sdělil, že fyzikální sekce průběžně aktualizovala příslušnou 
tabulku od OVZS a že tato praxe dobře fungovala. Prod. Z. Němeček připomněl, že 
vedoucí OVZS vyhotovovala pro děkana fakulty tabulku shrnující všechny údaje 
o grantech, mohla ovšem zpracovat  jen údaje o těch projektech, jejichž řešitelé jí dali 
data k dispozici. Děkan doporučil vytvořit databázi veškerých vědeckých smluv, v jejichž 
rámci přicházejí na fakultu finance; byl by to úkol pro OVZS. Závěr: interní systém 
poskytující úplné informace o projektech řešených na MFF by uvítali všichni členové 
vedení. S oddělením PSíK věc projedná prod. M. Vlach.  

 
h) Smlouva o cestovních výdajích – na webu MFF přibyl nový formulář: prod. J. Trlifaj usiluje 

o to, aby se počet vyžadovaných dokumentů naopak snížil, a to na jeden jediný. 
Základem bude zákonem vyžadovaná smlouva. Úpravu provedou vedoucí OVZS a 
HOSP.  

 
i) Habilion: prod. J. Trlifaj podá vědecké radě fakulty na jejím dnešním (6. 3.) jednání 

informaci o aktuálním stavu systému. Dne 28. 2. 2013 proběhla úspěšná zkouška, takže 
jsou vytvořeny předpoklady pro přechod na Habilion od dubna t.r.  

 
j) Audit projektu doc. D. Kráľe se uskuteční v Praze, přijedou evropští auditoři. Doc. D. Kráľ 

požádal, aby ho na jednání zastoupil kolega RNDr. O. Pangrác, Ph.D. Dohodl se tak 
s prof. J. Nešetřilem, prod. O. Čepek o tom byl informován v kopii mailu. Děkan silně 
doporučil, aby se řešitel projektu zúčastnil auditu osobně. Z: OVZS.  

 
k) KD vzalo na vědomí informaci, že prof. J. Hajič - kvůli obavě z časové tísně - zaslal panu 

rektorovi přímo své připomínky k návrhu Metodiky hodnocení 2013, kterou schválila RVVI 
dne 22. 2. 2013, s prosbou o jejich zařazení do seznamu připomínek České konference 
rektorů (termín pro doručení připomínek je již 12. 3. 2013). 

 
l) Smlouvu o zřízení Nečasova centra pro matematické modelování předložil děkan vědecké 

radě a senátu fakulty na jejich zasedání 6. 3. 2013, resp. 7. 3. 2013. Slavnostní podpis 
smlouvy představiteli všech tří smluvních subjektů se uskuteční 18. 3. 2013 ve 12:30. 
Svou činnost Nečasovo centrum slavnostně zahájí 2. 5. 2013 odpoledne v refektáři na 
MS. Stane se také příležitostí pro předání dekretu prof. E. Sülimu o jeho jmenování 
hostujícím profesorem Univerzity Karlovy. Podrobnější program slavnostního odpoledne 
pošle prod. M. Rokyta.  

 
Děkan 

m) Patentové přihlášky prof. V. Matolína: děkan připomněl vývoj v této záležitosti. 
Skutečnost, že rektorátem navržená interní dohoda o úhradě poplatků a o dělení 
případného zisku neodpovídala úmluvě z jednání na RUK dne 27. 2. 2013, vedla děkana 
k novému jednání s kvestorem UK. Podařilo se mu vyjednat kompromisní řešení. Děkan 
seznámil kolegium s upraveným návrhem interní dohody a KD jej akceptovalo. RUK nemá 
zájem angažovat se nad sumu 500 tis. Kč, kterou za patentové přihlášky dosud zaplatilo. 
Další poplatky uhradí MFF (částečně z rozpočtu fyzikální sekce, částečně z centrálních 
prostředků). Spolu s prof. V. Matolínem uvažuje vedení fakulty o stažení některých 
patentových přihlášek, a tím o snížení sumy poplatku. Děkan předpokládá, že dosažení 
dohody o dělení případných nákladů a zisku uvnitř MFF nebude konfliktní.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Návrh výnosu, kterým děkan stanoví organizačně administrativní opatření k nahlížení do 

materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014: kolegium děkana 
návrh schválilo, výnos je vydán formou Příkazu děkana č. 3/2013, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz03.htm 
 

b) Reakce na dopis pror. I. Jakubce týkající se školitelů posluchačů doktorského studia (zn. 
1503/2013/III/Sem ze dne 14. 2. 2013): prod. F. Chmelík napsal na RUK zdvořilý mail 
navrhující přinejmenším modifikaci rozhodnutí pana prorektora. V době zasedání KD 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz03.htm
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obdržel děkan sdělení od pana rektora, že obsah přípisu bude jedním z předmětů jednání 
porady děkanů 11. 3. 2013.  

 
c) Podklad pro jednání o prodloužení termínu konání magisterských státních závěrečných 

zkoušek, jak jej vypracovala vedoucí studijního oddělení,  poslal prod. F. Chmelík 
mailem. Podklad ukazuje postup prací po vykonání SZZ až do konání promoce. 
S ohledem na platnost harmonogramu akademického roku bude možnosti zkoumat prod. 
F. Chmelík ve spolupráci s proděkany M. Rokytou a O. Čepkem na studijním oddělení. 
Prodloužení termínu konání SZZ, byť o dva dny, by znamenalo přínos.   
 

d) Nostrifikace jako součást podmínek pro přijímací řízení: prod. F. Chmelík seznámil 
kolegium se zjištěními, kterých dosáhl v komunikaci s RUK. Prod. Z. Němeček připomněl 
výklad, který mu před časem poskytli představitelé vedení UK, totiž že předložení 
nostrifikovaného dokladu o vzdělání je podmínkou přímo vyplývající ze zákona.  

 
e) Děkan položil otázku, zda nezměnit lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu na MFF na 

termín do konce března místo dosavadního konce února. Například fakulty ČVUT 
přijímají přihlášky do konce března. Termín vyhlašuje rektor školy v harmonogramu 
akademického roku. Studijní proděkani zváží možná řešení, např. vyhlášení 
mimořádného termínu.  

 
f) Zabezpečení přijímacího řízení: vedoucí studijního oddělení požádá sekční proděkany o 

součinnost, včas je vyrozumí. 
 

Prod. P. Kolman 
g) VR UK projednala dne 28. 2. 2013 návrh žádosti MFF o rozšíření akreditace doktorského 

studijního programu Matematika o nový studijní obor Pravděpodobnost a statistika, 
ekonometrie a finanční matematika s rozšířením na Ústav teorie informace a 
automatizace AV ČR, v.v.i., a bez připomínek jej doporučila postoupit ministerstvu 
školství.  
 

h) Přístup k výsledkům zkoušek v SIS: kolegium podpořilo názor prod. P. Kolmana, že by 
bylo užitečné zjednodušit přístup vyučujících k výsledkům zkoušek, a to i pro minulé roky. 
Bezprostředním impulsem k tomuto kroku byly technické obtíže při statistickém 
hodnocení studijních výsledků studentů. Prod. P. Kolman pošle kolegiu návrh svého 
zadání pro odd. PSíK. 

 
i) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o aktuálním počtu přihlášek ke 

studiu na MFF. Čísla jsou slibná. Prod. M. Vlach informoval, že v Lidových novinách 
vyjde krátká zpráva o počtu fakultou evidovaných přihlášek ke studiu v angličtině.  

 
j) RUK vyhověl žádosti MFF a prodloužil období pro podávání přihlášek ke studiu do 

navMgr studijního programu Informatics a navMgr studijního programu Mathematics 
v anglickém jazyce do konce května 2013. Při této příležitosti děkan doporučil nahradit 
příště zejména v akreditačních dokumentech označení Informatics běžně užívaným a 
výstižnějším pojmem Computer Science.  

 
k) Návrh výnosu, kterým děkan stanoví poplatky spojené se studiem pro ak. rok 2013/14: 

výše poplatků vychází z tzv. základu, který zveřejňuje MŠMT. Letos představuje tento 
základ částka 2.666,- Kč. Předložený návrh komentoval prod. P. Kolman a KD jej 
doporučilo předložit ke schválení senátu fakulty.  
Stalo se po KD: AS MFF návrh schválil dne 6. 3. 2012, děkan vydal jako Směrnici děkana 
č. 4/2013, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer04.htm 
 

Děkan 
l) Děkan přijal dne 1. 3. t.r. úspěšné řešitele SVOČ 2012 (matematické a informatické 

obory). Byli to - bez titulů -  Lenka Slavíková,Pavel Klavík, Martin Balko, Jan Kuřátko, 
Martin Řehoř a Martin Franců. Omluvili se, většinou z důvodu pobytu v zahraničí, 
František Žák, Filip Klouda a Ján Eliaš (mimo ČR). Prod. M. Rokytu zastoupil na setkání 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer04.htm
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prof. L. Pick. Z diskuse získal děkan zajímavé poznatky. Např. zazněla otázka, proč je 
doktorandská zkouška z anglického jazyka stejně těžká jako zkouška bakalářská. 
Zaznělo i téma doktorandského týdne (WDS) a jeho dalších perspektiv. Děkan nabídl 
přijmout také studenty fyziky - úspěšné soutěžící česko-slovenské fyzikální soutěže. 
Návrh připraví prod. V. Baumruk.  

 
m) Diplomky na stojáka: děkan poslal informaci o tomto projektu pro studenty kolegiu 

děkana mailem.  
(Stalo se po KD: na OMK proběhlo jednání se zástupci organizujícího subjektu, dle 
dostupných informací soutěž pravděpodobně podpoří ČVUT i rektorát UK. Prod. M. Vlach 
předloží možnosti postupu MFF UK na některém z příštích KD.) 

 
n) Stipendia doktorandů: prod. M. Rokyta vypracoval další přehledy, po ročnících a po 

oborech. Do tabulek nebyly zahrnuty DPČ. K odměnám z grantů – v případě vysoce 
nadprůměrných odměn děkan doporučil, aby se sekční proděkani dotázali školitelů na 
odůvodnění. Prod. Z. Němeček poukázal na to, že určitý nepoměr vzniká mezi studenty 
v důsledku projektů GAUK. Pro vytvoření si názoru na finanční situaci doktorandů je 
podstatné vidět součet všech příjmů (stipendia, DPČ, odměny z grantů). Prod. M. Vlach 
doporučil zpracovat podobnou analýzu výše stipendia u studentů magisterského studia. 
Ti se poměrně dost podílejí na propagačních aktivitách a dostávají za to mimořádné 
stipendium. Stipendia doktorandů za propagační akce tvoří odhadem 10 % mimořádných 
stipendií vyplácených cestou OVVP.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) KD vzalo na vědomí informaci o schůzce, kterou na RUK svolal pan kvestor a která se 

týkala mzdového předpisu UK. Předpis bude podroben právní analýze, vyžaduje 
aktualizaci. Schůzka potvrdila velkou diverzifikaci uvnitř Univerzity Karlovy, ukázala na 
odlišnou finanční situaci fakult a z toho vyplývající požadavky (MFF a 1.LF by uvítaly 
větší možnost využívat smluvní platy nebo zvýšení procent z tarifu pro stanovení částky 
osobního ohodnocení, jako to mají některé z vysokých škol;  pro jiné fakulty by ale např. 
zvýšení spodní hranice tarifu znamenalo problém). O rozšíření mzdového intervalu 
mzdových tříd zatím vedení UK neuvažuje. Novelizací mzdového předpisu UK se bude 
zabývat univerzitní pracovní komise.  

 
b) Kopírovací automaty místo tiskáren v počítačových laboratořích: tajemník podal zprávu 

o své návštěvě na Pedagogické fakultě UK, kde jsou automaty instalovány, a 
o možnostech těchto zařízení. Do automatů lze nastavit tisk účtenky. Firma navrhuje 
účtenky tisknout od ceny za tisk min. 10,- Kč. Dále KD vzalo na vědomí tajemníkovy 
neuspokojivé poznatky z návštěvy labu v malostranské budově MFF (studentská služba 
neměla přehled ani o spotřebě papíru, ani o vybraných penězích, natož o způsobu jejich 
předávání; v rozporu s ceníkem MFF určujícím 2,- Kč za tisk černobílé stránky je tam 
deklarována cena 1,- Kč). Po diskusi kolegium veřejným hlasováním schválilo instalaci 
kopírovacích automatů do všech areálů MFF, současně. Po měsíci bude účinnost 
opatření vyhodnocena. Požadavek na dodavatele je takový, aby automat tiskl účtenku 
zdarma, a to od počtu 5 stránek výše. Před umístěním automatů budou z počítačových 
laboratoří odstraněny tiskárny. K celé otázce se ještě vedení fakulty sejde s vedoucími 
počítačových laboratoří. 

 
c) Výběrové řízení na cestovní pojištění: ze sedmi oslovených pojišťoven podalo svou 

nabídku šest firem, z nichž jedna musela být vyřazena, protože nesplňovala podmínky 
řízení. Tolik výsledek otevírání obálek. Nabídky zbylých pěti zájemců posoudí příslušná 
komise ustavená pro výběrové řízení.   

 
d) Institucionální rozvojový plán 2013: MFF obdržela 3,2 mil. Kč (řešitelem je doc. P. 

Svoboda, cílem projektu je podpora propagačních aktivit fakulty).  
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e) Náklady na reprezentaci překročily v roce 2012, tedy v roce oslav 60. výročí vzniku MFF, 
standardní výši. Kolegium schválilo orientační sumu pro rok 2013, samozřejmě 
v závislosti na tvorbě zdrojů. Tajemník pošle návrh, jenž se pak stane součástí návrhu 
rozpočtu 2013, děkanovi a kolegiu.  

 
 

Děkan 
f) Žádost, kterou děkan poslal z podnětu prof. J. Málka, totiž aby RUK uhradil polovinu 

nákladů za nájem prostor v budově Zirkon, a to v souvislosti s řešením projektu ERC-CZ 
(LL1202): pan rektor děkanovi sdělil, že není v jeho možnostech takovou úhradu provést, 
se zaplacením nájmu se musí vypořádat MFF sama. KD vzalo tuto informaci na vědomí. 
V případě, že nájem firmě Zirkon bude platit MFF, je připraven prod. Rokyta na to, že tyto 
prostory budou považovány za prostory užívané matematickou sekcí a bude s nimi 
v účetnictví zacházeno podle fakultních zvyklostí. 
 

g) Koncertní křídlo do refektáře: děkan jednal s kvestorem UK a získal pro pořízení nástroje 
jeho podporu včetně příslibu finančního příspěvku. Nástroj by ovšem měl být důstojný 
prostoru, kam je plánované jeho umístění, tzn. že bude dražší. Děkan HAMU prof. Mareš, 
na kterého se prof. J. Kratochvíl obrátil pro odbornou konzultaci, je velmi vstřícný a slíbil 
spolupráci při stanovení charakteristiky nástroje apod. Firma Machart, doporučená 
v expertním posudku druhého nabízeného piana, se stará o nástroje AMU a jsou s ní 
dobré zkušenosti.  

 
h) Příprava rozpočtu fakulty na rok 2013 

− Děkan požádal dne 26. 2. 2013 členy KD, aby v elektronickém tajném 
hlasování vyjádřili svůj názor na principy pro sestavení rozpočtu. Hlasování 
se zúčastnilo sedm členů KD, přičemž sedm vyjádřilo souhlas s první částí 
návrhu (samotné principy), kdežto v případě druhé části návrhu (komentáře) 
byli čtyři pro, jeden proti a dva se zdrželi. Děkan předloží návrh principů 
Akademickému senátu MFF na schůzi 7. 3. 2013.  

− Návrh rozpočtu UK a jeho dělení bude předmětem jednání porady děkanů 
svolané panem rektorem na pondělí 11. 3. 2013. Podklady dostali pro 
informaci všichni členové KD.  

 
i) Vstupenky do Národního divadla v Praze na představení v roce 2013, za poloviční cenu: 

vedení fakulty dalo pokyn k zakoupení 4 setů; jsou k dispozici na sekretariátě. Budou 
využívány především při příležitosti návštěv zahraničních hostů na MFF, ale mohou si je - 
za stejnou cenu, za jakou byly pořízeny – koupit zaměstnanci fakulty.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Kampus Albertov: prod. Z. Němeček se stal členem strategického výboru zahrnujícího po 

jednom ze zástupců všech tří zainteresovaných fakult a manažerky projektu; uskutečnila 
se první schůzka. Zásadní úlohou podvýboru je revize nároků na účel a funkci budov, na 
počty pracovníků a financování jak jejich činnosti, tak provozu samotných objektů, 
požadavky na technické a technologické vybavení místností, požadavky na speciální 
zabezpečení, pokud je vědecké projekty budou vyžadovat (pokusná zvířata, práce 
s toxickými látkami apod.). Vědecká rada Kampusu shromáždila před časem vědecká 
témata, ale mezitím vznikl Biocev a změnily se i další okolnosti. Ukončení výstavby 
Kampusu v roce 2016 se nejeví jako reálné. MFF má zájem na Kampusu participovat, 
prod. Z. Němeček bude průběžně informovat KD a zejména proděkany pro fyzikální a pro 
informatickou sekci. 

 
b) Pavilon Troja: děkanem ustavená Pracovní skupina pro přípravu výstavby pavilonu v Troji 

se už dvakrát sešla a probrala potřebné kroky. Proběhla schůzka s arch. J. Jarošem. 
Serverovna: věc naráží na problém celé počítačové sítě v Troji (zvlášť prodiskutují 
proděkani Z. Němeček a prod. V Baumruk); aby mohly pokračovat práce na projektu, 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/komise/8161.htm


Kolegium děkana MFF 6. března 2013 
 
 

6 
 

vypracuje základní požadavky na novou serverovnu Mgr. J. Calda. Na návrh AS MFF 
děkan jmenuje do pracovní skupiny Mgr. Jiřího Šejnohu.   

 
Tajemník 
c) Úpravy bývalé posluchárny M4 pro potřeby OMK: z iniciativy prod. P. Kolmana byly 

osloveny další tři firmy. Mezitím došlo v důsledku silného sněžení a závady ve střeše 
k promáčení stropu bývalé M4; fakulta škodu uplatní v rámci pojistky majetku. Oprava 
místnosti proběhne v souladu s požadavky na její nový účel.   

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Mzdy na MFF: v duchu prosazování kvality a otevřenosti, jak to ostatně během své 
předvolební kampaně přislíbil, se děkan rozhodl informovat AS MFF o stavu mezd na 
fakultě v roce 2012 (průměrné měsíční platy v dělení podle kategorií profesor, docent, 
odborný asistent, lektor) a seznámit senát s tím, kolikáté místo v pomyslném fakultním 
žebříčku mezd obsadili členové vedení fakulty. Prod. V. Baumruk upozornil, že 
v přehledech není zahrnuta kategorie vědecký pracovník. V tabulkách prezentovaných na 
zasedání AS 7. 3. 2013 byly údaje o vědeckých pracovnících doplněny. 

 
b) Schůzka s reprezentanty fakultní odborové organizace je dohodnuta na 18. 3. 2013, 

18:03 hod. Kromě děkana se jí zúčastní sekční proděkani.   
 
c) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst v sekcích a funkcí vedoucích pracovišť: 

návrhy od sekčních proděkanů očekává děkan do konce března t.r.  
 

 
6. PROPAGACE  
 

Prod. M. Vlach 
a) Od 1. 3. t.r. nastoupil do funkce vedoucího oddělení mediální komunikace Mgr. Luboš 

Veverka.  
 
b) Uskutečnilo se jednání s firmou Preciosa. Firma pravděpodobně vyhlásí studentský grant 

zahrnující problematiku všech sekcí, detaily budou dojednány zřejmě do začátku dubna. 
 
c) Výsledek auditu aktivit spadajících pod OVVP by mohl být znám do týdne.   

 
d) Probíhají jednání o spolupráci s Českým rozhlasem. 

 
e) Otázka efektivity brožurek o informatice a studiu učitelství na MFF: proběhla evaluace, 

závěry budou zhodnoceny při plánovaném dotisku brožur v letošním roce, než bude 
připravena koncepce tisku nových oficiálních brožurek..   

 
f) Festival Fantazie: příprava účasti MFF je v proudu.   

 
g) Prod. M. Vlach se 8. 3. t.r. sejde se zástupci ÚFAL, bude diskutován návrh možné 

odborné garance a vyhlášení České lingvistické olympiády, a to ve spolupráci s FF UK. 
Podstatné pro rozhodnutí vedení fakulty jsou technické a zejména finanční záležitosti.  

 
Děkan 
h) Děkan obdržel rozhodnutí odboru pro mládež MŠMT o poskytnutí finančních prostředků 

na zabezpečení Matematické soutěže Náboj v roce 2013 (55 tis. Kč): dokument předal 
prod. M. Vlachovi. 

 
i) Umístění vysokých škol – online deník Aktuálně.cz publikoval velký srovnávací graf, který 

ukazuje žebříček nejúspěšnějších vysokých škol z hlediska zaměstnanosti absolventů. 
Viz: 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/02/25/nezamestnanost-absolventu-
vysokych-skol/ 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/02/25/nezamestnanost-absolventu-vysokych-skol/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/02/25/nezamestnanost-absolventu-vysokych-skol/
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7. RŮZNÉ 
 

a) Prod. M. Rokyta: RNDr. Martin Kruliš upozornil, že na stránce www.cervenacerna.cz je 
v souvislosti se jménem MFF UK prezentována "zaručeně vyhrávající" strategie ve hře 
ruleta. Na žádost děkana oslovil prod. M. Rokyta doc. P. Lachouta (KPMS), který ve stati, 
předložené kolegiu děkana, matematicky zdůvodnil, proč je ona strategie ve skutečnosti 
prohrávající. KD vyslovuje doc. P. Lachoutovi za vypracování článku poděkování. Prod. 
M. Vlach v telefonickém hovoru s registrátorem domény několikrát řešil možnosti stažení 
jména fakulty z uvedených www stránek, neboť majitele se přes veškerou snahu 
nepodařilo kontaktovat. Ze strany registrátora byla přislíbena spolupráce. I přes 
vynaložené úsilí ze strany MFF UK, trvající již zhruba měsíc, nedošlo v této záležitosti 
k posunu. Vzhledem k tomu, že strategie na www.cervenacerna.cz je zmíněna 
v souvislosti s MFF UK, zvažuje KD další kroky, např. bude vydána tisková zpráva, v níž 
se MFF UK bude od této a jiných podobných stránek distancovat. Zároveň je dle sdělení 
prod. M. Vlacha naplánován článek (na základě podkladů doc. P. Lachouta) do Lidových 
novin na konec března/začátek dubna (dříve není prostor), ve kterém bude vysvětleno 
publicistickou formou, proč je prezentovaná strategie chybná a že jde o pouhý reklamní 
trik. 
 

b) Pan rektor odložil svou návštěvu MFF na 17. dubna t.r. odpoledne (původně bylo jednání 
smluveno na středu 27. 2. t.r.). Vzhledem k tomu, že 17. 4. probíhají v refektáři celý den 
promoce, uskuteční se jednání v zasedací místnosti Ke Karlovu 3 (2. patro).  

 
c) Oslavy 60. výročí založení Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 

8. 3. 2013: děkana zastoupí prod. Z. Němeček.  
 

d) Zasedání KD plánované na 22. května 2013: změna, protože děkan bude 20. až 23. 
května 2013 v zahraničí. Zastupovat a schůzi kolegia řídit bude prod. J. Trlifaj. 

 
e) Porada děkanů je ohlášena na pondělí 11. 3. 2013, 10:30, děkana zastoupí prod. J. 

Trlifaj.  
 

f) Příští zasedání KD je naplánováno na středu 20. března 2012 od 9:00 hodin.  
 
 
 

Zasedání skončilo v 13:40 hod.  
 

 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

 
 

 

http://www.cervenacerna.cz/
http://www.cervenacerna.cz/


Zápis ze 17. schůze kolegia děkana konané dne 20. března 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach 
k bodu týkajícímu se sestavení rozpočtu MFF na rok 2013 byla přizvána Ing. D. Lanková 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 
 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 6. března 2013.   
Děkan se vrátil k bodu 1. b) minulého zápisu. Prod. O. Čepek konstatoval, že na monografii kol. 
Mrázové se nepodařilo zajistit nezávislé recenze. Po krátké diskusi KD přesto tichým souhlasem 
schválilo, s ohledem na nové skutečnosti, o nichž referoval prod. J. Trlifaj, předložit na RUK jako třetí 
monografii publikaci I. Mrázové Knowledge Extraction with Neural Networks: Significant Patterns and 
their Representation in Back-Propagation Networks. Podklady k návrhu opatří prod. O. Čepek.  
 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Vyhlášení veřejných soutěží GAČR na podporu standardních, postdoktorských a 

mezinárodních projektů: na pracoviště byla zaslána informace o vyhlášení soutěží 
a interní instrukce k podávání návrhů projektů. KD projednalo návrh prod. J. Trlifaje na 
obsah děkanovy směrnice – opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do 
mezd. Definitivní schválené znění má formu Směrnice děkana č. 5/2011, viz: 

     http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer05.htm 
 

b) Návrhy na členy panelů GAČR: prod. J. Trlifaj informoval, že podle neoficiálních zpráv 
byla řada nominací z MFF akceptována.   

 
c) V první dekádě dubna t.r. (podle jiných neoficiálních informací dokonce ještě dříve) se 

očekává vyhlášení další soutěže GAČR, a to soutěže projektů na podporu excelence 
v základním výzkumu.  

 
d) Hodnocení činností Univerzity Karlovy – mail z 6. 3. 2013, v němž pror. S. Štech požádal 

děkana o součinnost při zajištění spolupráce s věcně příslušnými proděkany a odbory 
děkanátu pro oblasti studia, doktorského studia a vědy, výzkumu a vývoje. Se žádostí 
o koordinaci se pan prorektor zároveň obrátil na proděkana,  zodpovědného za rozvoj, 
kterému zaslal podrobnější informace týkající se harmonogramu a podkladového 
dokumentu pro oblast vědy, výzkumu a vývoje. Po dohodě proděkanů MFF byly na RUK 
navrženy jako styčné osoby vedoucí OVZS dr. M. Stiborová, CSc., a pracovnice STUD 
Ing. D. Rejnušová.  
Prod. J. Trlifaj informoval o jednání s pror. M. Šobrem dne 19. 3. 2013 na RUK, vyložil 
motivaci prováděné evaluace.  

 
e) KD doporučilo, na základě vyjádření sekčních proděkanů, i letos vypsat pozice fakultních 

post-doc; vypisují se témata a garanti, náklady nesou sekce. Uchazeči se budou moci 
hlásit nejpozději do poloviny května 2013, do konce června budou zahájeny procesy 
spojené s přijetím a nástupem vybraných uchazečů k 1. 10. 2013. Z: OVZS. Co se týče 
univerzitního Fondu post-doc, zatím nejsou zprávy o termínu vyhlášení další výzvy.  

 
f) OVZS testuje rektorátní aplikaci Granty a projekty na to, zda by mohla sloužit jako archiv 

elektronických dokumentů. Vzhledem k tomu, že rektorátní aplikace neumožňuje 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer05.htm
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archivaci všech projektů, ale jen úspěšných (financovaných), není pro použití na OVZS 
vhodná. Je tedy třeba pokračovat ve vývoji interní aplikace pro MFF.  

 
a) Vyhlášení výzev k podávání návrhů projektů v rámci dvoustranné spolupráce 

s Argentinou, Francií, Polskem, Rakouskem a Slovenskem a návrhů témat na budoucí 
projektovou spolupráci s Ruskem – na pracoviště byly odeslány informace a interní 
instrukce. 

 
b) Systém Habilion opakovaně testován, na pátek 22. 3. 2013 je naplánovaná další zkouška. 

Prod. J. Trlifaj informoval o námětu, který přednesl na minulé schůzi VR MFF prof. P. 
Pudlák, totiž aby systém umožňoval zveřejnění habilitačního spisu. Je to jedna z cest, jak 
čelit nebezpečí plagiátorství. KD s tím souhlasilo. Prod. J. Trlifaj jednal s Mgr. Maňáskem 
o technickém řešení.  

 
c) Audit projektu CCOSA (řešitel doc. D. Kráľ). ERCEA zaslala požadavky na podklady 

k auditu, a to jak na materiály, které si přeje zaslat nejpozději do 3. května 2013, tak na 
dokumenty, které mají být k dispozici při samotném auditu dne 24. 5. 2013. Zajišťuje 
vedoucí OVZS. Doc. D. Kráľ přislíbil být během auditu v telefonním kontaktu, osobní 
účastí místo sebe pověřil RNDr. O. Pangráce, Ph.D.Prod. J. Trlifaj písemně požádá doc. 
Kráľe, aby se auditu zúčastnil osobně. Za vedení MFF bude přítomen prod. J. Trlifaj. 

 
d) Grantová rada UK potvrdila u dvou projektů řešitelů z MFF návrh zpravodaje, aby řešení 

těchto projektů nepokračovalo a bylo ukončeno bez přiznání finanční podpory na rok 
2013. Jde o projekty řešitelů M. Kupce (IÚUK, vedoucí projektu Z. Dvořák a D. Kráľ) a M. 
Babky (KTIML, vedoucí projektu V. Koubek). KD vzalo informaci na vědomí, děkan 
doporučil vyčkat na oficiální vyjádření dotčených pracovníků.  

 
Děkan 

e) Dne 18. 3. 2013 byla slavnostně podepsána smlouva o zřízení Nečasova centra pro 
matematické modelování. Informace jsou např. v Akademickém bulletinu, viz: 

http://data.abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0995.html 
 

f) Dne 18. 3. 2013 přijal děkan delegaci z Kazaňské státní univerzity provázenou poslancem 
PhDr. Walterem Bartošem, Ph.D. Jednání se za MFF zúčastnili ještě proděkani J. Trlifaj a 
V. Baumruk.  

 
g) Prod. J. Trlifaj mailem sdělil, že přístup k internetovým databázím časopisů se podařilo 

zajistit. Podle informace vedoucí knihovny MFF bude od 1. 7. 2013 přístup do IEEE aj. 
hrazen z grantu. Ostatní přístup (Science Direct, Scopus atd.) je vyřešen předplatným (s 
poměrně malou finanční spoluúčastí MFF) až do roku 2017. Prod. O. Čepek k tomu 
podotkl, že na Science Direct platí MFF, z toho asi 1,5 mil. Kč informatická sekce. Děkan 
zmínil nabídkové „balíčky“ pro open access.  

 
h) Rektor UK jmenoval prof. RNDr. Pavla Höschla, DrSc., předsedou Dozorčí rady 

grantového financování na UK. Děkan MFF mu ke jmenování poblahopřál.  
 

i) Úprava prostředků na SVV 2013 – nerovnoměrná úprava ze strany RUK a následné kroky 
vedení MFF: kolegium korespondenčně akceptovalo (pro byla většina členů KD) řešení 
prod. J. Trlifaje, totiž že navrhne pror. P. Volfovi ponechat rozpočet projektu Week of 
Doctoral Students (WDS) na původní úrovni a rozdělit sumu, o kterou měl být projekt 
navýšen, rovnoměrně mezi 3 informatické a 3 matematické projekty, tj. navýšení těchto 
šesti projektů každý zhruba o 40 tis. Kč. Na schůzi KD věc komentoval děkan. WDS se 
bude i letos konat a pokud s původně plánovaným rozpočtem nevystačí, vedení fakulty 
posoudí případnou další finanční podporu z rezerv vedení či sekcí.  

 
 
 
 
 

 

http://data.abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0995.html
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Organizace soustředění studentů nastupujícího prvního ročníku na Albeři: prod. F. 

Chmelík poslal členům kolegia návrh plánu a požádal je o sdělení, ve kterých dnech se 
kursu zúčastní. Proděkani F. Chmelík a M. Rokyta setrvají po celou dobu soustředění, 
naopak garanti studijních programů na Albeř jet nemohou. Tradiční schůze kolegia 
děkana se bude konat dne 4.9. . Pro besedy se studenty děkan nabídl dny 3., 6. a 8. 9. 
2013. Tajemník zprostředkuje konzultaci studijního proděkana s právničkou ohledně 
pohybu studentů mimo tábor.   
 

b) Návrh podrobného harmonogramu akademického roku 2013/2014 dostali členové KD 
předem písemně. Harmonogram zahrnuje žádaný posun termínu státních magisterských 
zkoušek. Prod. F. Chmelík v komentáři zmínil, že na definitivní schválení časového 
rozpisu je ještě čas, dosud není uzavřena koncepce zápisu do rozvrhových lístků a 
zapisování do paralelek (výuka v AJ a ČJ). Po  prodiskutování této koncepce se SKAS a 
v KD (včetně termínů) předloží prod. F. Chmelík harmonogram kolegiu ke konečnému 
schválení.  

 
c) KD vzalo na vědomí odpověď pror. M. Prudkého na dotaz MFF týkající se nostrifikací 

bakalářského a magisterského vzdělání získaného v zahraničí.  
 

d) Prod. P. Kolman navrhne děkanovi, koho jmenovat do funkce fakultního koordinátora pro 
zveřejňování závěrečných studentských prací. Dosud tuto roli zastávala Mgr. E. Uzlová.   

 
e) Fakultní studentské granty: kolegium schválilo návrh prod. O. Čepka vyhlásit vedle 

podzimního kola soutěže také kolo jarní s termínem pro podávání návrhů do 15. května. 
Příslušnou interní směrnici budou v tomto smyslu novelizovat studijní proděkani.  

 
f) Návrhy na výplatu stipendií: z hlediska zadavatele je elektronický systém pro zadávání  

funkční, z hlediska zpracovatele přetrvávají technické problémy. Požadavky na technické 
úpravy byly předány firmě ERUDIO . Dále bylo zdůrazněno, že elektronický návrh 
stipendia musí povinně obsahovat zdůvodnění udělení stipendia. Prod. F. Chmelík 
rovněž zmínil autorizaci podpisu navrhovatele/disponenta. Teprve po úpravách systému 
uváží děkan vydání směrnice, která by stanovila elektronický systém jako jediný možný 
pro podávání návrhů na výplatu stipendia. Zatím lze návrhy předkládat elektronicky i 
písemně v papírové formoě.  

 
g) Dohoda s fakultami ČVUT (FIT a FEL) o zápisu předmětů: dosud se nepodařilo nalézt 

společný formát smlouvy (úskalí spočívá v technické realizaci  zápisu předmětů a 
záznamů o jejich splnění. Prod. F. Chmelík zajistí schůzku pracovníků studijních oddělení 
a specialistů na studijní systémy všech zúčastněných fakult za účelem nalezení 
vzájemně přijatelného řešení. .  

 
h) Ředitel společnosti Scio dr. O. Šteffl, CSc., organizuje společné setkání zástupců 

českých vysokých škol a pozval na ně také děkana MFF. Akce se bude konat 2. 4. 2013 
v Praze (Clarion Hotel Prague).  

 
i) Kolegium podpořilo zájem Bumova komorního orchestru, ve kterém hrají PhDr. M. 

Bubeníková,  RNDr. K. Máthis, Ph.D., a další absolventi MFF UK, účinkovat v rámci série 
koncertů představující pěvecké soubory a hudební tělesa Univerzity Karlovy zvaného 
Akademické rezonance. Prod. M. Rokyta pošle kontakt na pí. Pavlínu Dvořákovou, která 
má organizaci koncertů na starosti. Jednání mezi pí. Dvořákovou a Bumovým orchestrem 
zajistí prod. F. Chmelík.  

 
j) KD vzalo na vědomí informaci prod. F. Chmelíka o rozsudku Městského soudu v Praze 

ze dne 28. 2. 2013 v právní věci žalobce Ing. Zbyňka Chmely proti žalované Univerzitě 
Karlově v Praze, o žalobě proti několika rozhodnutím děkana MFF UK a dále rozhodnutí 
rektora UK. Všechny předmětné žaloby byly odmítnuty resp. zamítnuty.  
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Prod. P. Kolman 
k) RUK postoupil dne 13. 3. 2013 na MŠMT žádost MFF o rozšíření akreditace doktorského 

studijního programu Matematika o nový studijní obor Pravděpodobnost a statistika, 
ekonometrie a finanční matematika (výuka v českém i anglickém jazyce).  

 
l) KD vzalo na vědomí počty přihlášek ke studiu na MFF ke dni 15. března 2013.  

 
m) Přístup k výsledkům zkoušek v SIS – KD souhlasilo s návrhem nastavení práv přístupu 

k datům o uskutečněných zkouškách na MFF. Po technické stránce zajistil dr. P. 
Zakouřil.  
 

n) Přijímací řízení 2014: prodloužit termín pro podávání přihlášek až do konce března? 
Kolegium schválilo návrh prod. P. Kolmana, aby děkan požádal pana rektora 
o prodloužení lhůty pro podávání přihlášek do bakalářského studia všech studijních 
programů v českém jazyce do konce března 2014. Pro navazující magisterské studium 
by dál platila lhůta konec února a pro studium programů vyučovaných v anglickém jazyce 
by platily dva termíny, konec února a konec května. Žádost připraví prod. P. Kolman.  

  
o) Přijímací zkoušky do bakalářského studia 2013/2014: KD schválilo návrh na malé 

občerstvení pro uchazeče (sušenky, voda) i výzdobu prostor atraktivními postery o MFF. 
Po organizační a technické stránce zajistí OVVP a OMK, bude využita spolupráce se 
studenty MFF. Náklady na pohoštění uhradí prod. M Vlach z plánovaného rozpočtu na 
reprezentaci.  
 

p) Kurs ze středoškolské matematiky zajišťovaný prod. M. Rokytou je naplánovaný na týden 
před zahájením semestru, tj. od 23. do 27. 9. 2013. Kolegium souhlasilo s koncepcí kursu 
včetně doplnění o kurs matematiky pro fyziky (Z: ÚTF). Kursy poběží po sobě každý 
zvlášť, ale budou společně propagované. Detaily nového kursu matematiky pro fyziky 
probere prod. M. Rokyta s doc. P. Krtoušem, sylaby kursů budou hotové do konce dubna.   

 
q) Tematické vydání časopisu iFORUM zaměřené na doktorské studium: redakce časopisu 

žádá o jméno kontaktní osoby a nástinu podkladů do 31. 3. 2013, do 15. 5. 2013 pak 
kompletní článek plus obrazové materiály v elektronické podobě. Garantem za MFF byl 
určen Mgr. L. Veverka, využije spolupráce se studijními proděkany.  

 
r) KD vzalo s potěšením na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že britská firma  Viewsy  

(https://www.viewsy.com/) projevila zájem  o absolventy MFF.   

 
 

Děkan 
s) Stipendia doktorandů: prod. M. Rokyta poskytl členům KD údaje o stipendiích 

vyplacených v roce 2012. Průměrné měsíční stipendium činilo v roce 2012 cca 13 000,- 
Kč včetně grantů, resp. 8 900,- Kč bez grantů. Prod. M. Rokyta vypracoval analýzu 
stipendií ve verzi ke zveřejnění. KD souhlasilo s vystavením analýzy mezi dokumenty 
kolegia děkana, kam by mohl vést link ze stránky AS MFF. Materiál je na webu: 
Prod. M. Rokyta vypracoval analýzu stipendií ve verzi ke zveřejnění. KD 

http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/fakulta/dekan/ 
 

t) Přijetí úspěšných účastníků 3. ročníku Česko-slovenské studentské konference ve fyzice 
(konala se 17. a 18. 5. 2012 v Praze): setkání s panem děkanem a prod. V. Baumrukem 
je naplánované na 28. března 2013, 16:00 hodin. Pozvání přijali Mgr. Matěj Jan Morávek, 
Mgr. Martin Petr a Bc. Michal Zajaček. Omluvila se RNDr. Tereza Brunátová, protože 
momentálně studuje v zahraničí a do Prahy se vrací 1. 4.  
Prod. M. Rokyta upozornil, že existuje ještě SVOČ v didaktických oborech; děkan 
uvažuje o setkání s nimi v součinnosti se SKAS.  

 
u) Příprava 4. ročníku Česko-slovenské studentské konference: soutěž se bude konat na 

FMFI UK v Bratislavě 16. a 17. 5. 2013, za MFF UK v Praze je v kontaktu s organizátory 
prod. V. Baumruk.  

 

https://www.viewsy.com/
http://www.mff.cuni.cz/toCP1250.cs/fakulta/dekan/
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v) Pror. M. Prudký poslal přehled cen udělených studentům a absolventům Univerzity 
Karlovy za rok 2012. MFF zaznamenala jediný úspěch, a to v osobě RNDr. Evy 
Schmoranzerové, která získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2012.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Návrh rozpočtu MFF na rok 2013: KD se dohodlo na návrhu rozpočtu a na výpočtu 

odvodu na vytvoření rozpočtu pro centrum fakulty, přičemž po diskusi vzalo za základ 
stejná data o užívaných plochách jaká byla použita pro rozpočet 2012. Současně se 
dohodlo na důkladné revizi ploch skutečně užívaných pracovišti fakulty (Z: tajemník 
fakulty. T: 30. 6. 2013). 

 
Tajemník 
b) Sociální fond: v návaznosti na doporučení reprezentantů odborové organizace MFF, 

vznesené na jednání u děkana dne 18. 3. 2013, kolegium děkana schválilo dočasné 
zvýšení příspěvku na penzijní připojištění nebo soukromé pojištění zaměstnanců, a to na 
měsíční částku 1.500,- Kč, s platností od 1. 4. do 31. 12. 2013.  

 
c) Kolegium projednalo žádosti o zapůjčení refektáře 

i) Jednodenní seminář MFiLF (Matematika-Fyzika-informatika-Lékařství 
Farmaceutika) dne 16. dubna 2013, celý den: souhlas, zdarma. 

 
ii) Zahájení činnosti Nečasova centra dne 2. května 2013, 14:00 – 17:00 hod.: 

souhlas, zdarma.   
 

iii) Akce pořádaná k 20. výročí založení firmy VAKUUM Praha, s.r.o., spojená 
s výročím stejně dlouhého trvání Kabinetu jazykové přípravy na MFF UK: je 
plánovaná na červen 2013, písemná žádost o zapůjčení refektáře zatím nebyla 
doručena; prod. Z. Němeček ji avizoval a podpořil. KD rozhodne teprve po 
obdržení žádosti.   

 
d) Veřejná zakázka „Cestovní pojištění pro zaměstnance a studenty MFF UK“. Osloveno 

bylo 7 pojišťoven (Allianz, Vitalitas, UNIQA, Česká pojišťovna, Kooperativa, AIG Europe 
Limited a ERV). S výjimkou pojišťovny Kooperativa podaly všechny ostatní nabídku. Pro 
nesplnění zadávacích podmínek byla vyloučena firma Allianz. Společnosti s nejlevnější 
nabídkou byla poslána žádost o vysvětelní nezvykle nízké ceny. Po obdržení odpovědí 
a po lhůtě pro podání námitek bude vybrána nejlepší nabídka. KD vzalo informaci 
tajemníka na vědomí.  

 
e) Veřejná zakázka „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu“. Osloveno bylo 

7 pojišťoven pojišťoven (Allianz,  UNIQA, Česká pojišťovna, Kooperativa, AIG Europe 
Limited, Česká podnikatelská pojišťovna a Generali). Nabídku podaly 4 pojišťovny 
(UNIQA, Allianz, Česká pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna). Nabídky budou 
vyhodnoceny a po uplynutí lhůty pro podání námitek bude vybrána ta nejlepší. 

 
f) Příspěvek na ceny pro úspěšné účastníky sportovních turnajů pořádaných Katedrou 

tělesné výchovy MFF: KD schválilo finanční částku ve výši 22 tis. Kč, ze střediska 901.   
 

Děkan 
g) Koncertní křídlo do refektáře: KD vzalo na vědomí informaci děkana o dalším vývoji po 

návštěvě děkana HAMU prof. Mareše a proděkana HAMU prof. I. Klánského v refektáři 
15. 3. 2013. Děkan průběžně informuje kvestora UK. Zvažuje se nákup kvalitního 
nástroje.  
 

h) Vyřazování knih z knihovny MFF: děkan se chce blíže seznámit s důvody pro vyřazení 
titulů a se způsobem nahrazování nevrácených nebo ztracených výtisků. Návrh na 
vyřazení, který obdržel k podpisu, zatím neschválil.  
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i) Kolegium děkana schválilo úpravu výplatnice, jak ji na minulou schůzi doručil vedoucí 
personálního oddělení.   

 
 
 

4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. Z. Němeček 
a) Pavilon v Troji: na RUK by odeslán investiční záměr. 
 
b) Kampus Albertov: stále se nedaří mít konkrétní obsah komplexu, nenapomohla tomu ani 

nedávná schůzka strategického výboru. Odsouvá se mj.otázka, jak by měl Kampus 
fungovat – samostatně? jako společný majetek zúčastněných fakult? Děkan MFF 
připomněl požadavek děkana 1.LF UK na uzavření písemné dohody o budoucím využití 
Kampusu. Prod. Z. Němeček svolá schůzku fakultních členů Vědecké rady Kampusu a 
zástupců sekcí matematické a informatické. Prod. O. Čepek doporučil kol. C. Broma 
nebo doktorandy spolupracující s lékaři – souvisí to s oborem bioinformatika, který se jeví 
jako velmi perspektivní a MFF by jej ráda rozvíjela, ale zatím pro to nemá dostatečné 
personální zázemí. Za matematickou sekci bylo zmíněno jméno nedávno habilitovaného 
kol. A. Komárka. Na schůzce by prod. Z. Němeček rád dospěl k formulaci požadavků za 
MFF.  
Dne 23. 4. 2013 se bude konat další schůze Monitorovacího výboru.  

 
c) Dřeviny na Karlově: jedna z bříz před budovou Ke Karlovu 3 bude příští týden poražena, 

protože není zdravá a hrozí, že by pádem mohla způsobit škodu. Odborný posudek říká 
mj., že „Strom má rozsáhlé deformace na kmeni – od báze až do koruny, poklesem byla 
zjištěna dutina, naopak koruna je poměrně rozsáhlá a vitální – hrozí zde riziko selhání 
celého stromu – zlomu v kmeni. Vzhledem k tomu, že se strom nachází ve velmi 
frekventovaném prostoru, navrhujeme neprodlené pokácení stromu. ...“ KD vzalo 
stanovisko odboru životního prostředí MČ Praha 2 na vědomí, včetně informace 
tajemníka, že s odborem životního prostředí probíhají jednání ještě o dalších dvou 
stromech, rostoucích u budovy Ke Karlovu 5. Nejde o akutní případy.  

 
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Jednání s představiteli fakultní odborové organizace proběhlo dne 18. 3. 2013, kromě 
děkana byli přítomni sekční proděkani. Diskuse byla soustředěna na pracovníky 
zaměstnané na fakultě formou uzavření DPČ a na to, jaké zaměstnanecké výhody 
mohou požívat a na co mají nárok (odměny, nemocenské dávky apod.)  Vedení fakulty 
se těmito otázkami zabývá.  

 
b) Koncem března 2013 odchází Mgr. E. Uzlová z MFF, na obsazení jejího místa byl vypsán 

inzerát, uzávěrka přihlášek je 22. 3. 2013. 
 

c) Schůzka na RUK týkající se Mzdového předpisu UK je svolaná panem rektorem na úterý 
26. 3. 2013, 14:00 hodin. Děkan se musí na schůzku omluvit, protože ve stejnou dobu se 
v Brně koná zasedání habilitační komise, jejímž je předsedou.  
Stalo se po KD: děkana zastoupí prod. V. Baumruk.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

a) V pátek 22. 3, dojde ke změnám struktury a designu centrálních webových stránek 
Univerzity Karlovy (doména www.cuni.cz). 
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b) Mgr. L. Veverka byl navržen jako zástupce České republiky do EPPCN, skupiny 
profesionálních komunikátorů CERNu v jednotlivých zemích. Skupina bude úzce 
spolupracovat v propagaci vědy. Jedná se o velmi prestižní pozici. 

 
c) Diplomky na stojáka: prod. M. Vlach informoval, že probíhají jednání s RUK, na MFF by 

se vytipovaly 2 až 3 diplomové práce. O spolupráci jedná též ČVUT.  
 

d) Khanova škola – v sobotu 23. 3. se uskuteční překladatelský maraton na FIT ČVUT; 
krátce se zúčastní zástupci OMK, o dalším postupu možné spolupráce bude rozhodnuto 
v nejbližších dnech. 

 
e) Jednání s firmou Preciosa: prod. M. Vlach požádal sekční proděkany o spolupráci při 

vytipování garantů témat připravovaných studentských vědeckých grantů.  
 

f) Návrh vzniku České lingvistické olympiády ve spolupráci s FF UK: návrh by si zasloužil 
v některých bodech přepracovat, v jednáních bude pokračováno. 

 
g) Mgr. L. Veverka je pozván v dubnu do Brna, aby tam přednesl přednášku, jak mediálně 

propagovat vědu.  
 
 

h) Využití refektáře: prod. M. Vlach zkoumá možnosti, jak zvýšit příjmy z pronájmu 
reprezentačních prostor. 

 
i) Prod. M. Vlach se seznámil s projektem RUK zaměřeným na přenos přednášek pro 

studenty celoživotního vzdělávání (přenáší ČT24 na webu). Kvalita projektu by snesla 
mnohá zlepšení, zatím se nejeví jako dost propagačně účinná, proto prod. M. Vlach 
nabídku na účast MFF v letošním školním roce nepřijal. MFF UK zašle návrhy možných 
témat pro rok 2013/2014, pokud dojde k úpravě konceptu, MFF UK nabídla možnosti 
spolupráce na přípravách nové série. 

 
j) Výroční zpráva MFF za rok 2012: podklady pro text shromažďuje sekretariát děkana. 

Prod. M. Vlach jednal s vyd. Matfyzpress ohledně fotografií, které by zprávu ilustrovaly. 
Archiv vhodných reprezentativních fotografií s fakultní tematikou není bohatý ani na 
OVVP ani u vydavatelství Matfyzpress, budou zhotoveny snímky ad hoc pro výroční 
zprávu a částečně využity snímky z projektů PROGMA. 

 
k) Strategie propagace MFF UK 2013-2015: kolegium děkana vzalo materiál, s nímž se dne 

7. 3. 2013 seznámil také AS MFF, na vědomí. KD schválilo navržené střednědobé úkoly 
pro OVVP, jejich konkrétní zadání je na prod. M. Vlachovi.   

 
l) Systémový interní audit aktivit spadajících pod OVVP. KD vzalo na vědomí zprávu 

o závěrech, opatření reflektující závěrečná doporučení proberou děkan, prod. M. Vlach a 
tajemník fakulty. V současné době je funkcionářem zastřešujícím činnost OMK a OVVP 
prod. M. Vlach.   

 
m) Veletrh Gaudeamus: pror. M. Šobr poděkoval za účast fakulty na mzn. vzdělávacím 

veletrhu Gaudeamus koncem ledna 2013 a současně informoval o dalším ročníku akce 
(5. – 8. 11. 2013 v Brně). Požádal o sdělení jména kontaktní osoby. Prod. M. Vlach 
informoval, že kontaktní osobou bude dr. A. Havlíčková.   

 
n) Lidové noviny otiskly dne 19. 3. 2013 článek Studijní programy na prodej citující také 

děkana MFF. Prod. M. Vlach informoval, že ve vydání LN dne 27. 3. 2013 vyjde článek 
o ruletě (viz zápis z 6. 3. 2013, bod.7.a). 
Stalo se po KD: článek viz: 

http://byznys.lidovky.cz/system-cervena-cerna-na-rulete-z-vas-bohace-neudela-lide-na-
nej-presto-slysi-16q-/moje-penize.aspx?c=A130327_134512_ln_veda_kys 

 
 
 

http://byznys.lidovky.cz/system-cervena-cerna-na-rulete-z-vas-bohace-neudela-lide-na-nej-presto-slysi-16q-/moje-penize.aspx?c=A130327_134512_ln_veda_kys
http://byznys.lidovky.cz/system-cervena-cerna-na-rulete-z-vas-bohace-neudela-lide-na-nej-presto-slysi-16q-/moje-penize.aspx?c=A130327_134512_ln_veda_kys
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7. RŮZNÉ 
 

a) Děkan obdržel návrhy změn Statutu UK a jeho příloh, které předložil pan rektor 
Akademickému senátu UK. Dokumenty jsou v elektronické podobě na webu, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-4286.html 
        Jde o následující návrhy: 

• návrh Změny Statutu UK (dílčí), poř. č. 3/2013, čj. 55a/2013, 
• návrh Změny Statutu UK (dílčí), poř. č. 4/2013, čj. 55b/2012, 
• návrh Změny Studijního a zkušebního řádu UK (komplexní), poř. č. 5/2013,  

čj. 58a/2013, 
• návrh Změny přílohy č. 6 Statutu UK (dílčí), poř. č. 6/2013, čj. 58b/2012, 
• návrh Změny Stipendijního řádu UK (dílčí), poř. č. 7/2013, čj. 58c/2012. 

Své stanovisko může MFF vyjádřit nejpozději do 12. dubna 2013, 12:00 hodin. Děkan 
pověřil T. Pávkovou, aby o tom vyrozuměla pracoviště fakulty. Termín pro podávání 
připomínek na sekretariát děkana stanovil na 5. 4. 2013,16:00 hodin. Předseda AS MFF 
doc. J. Dolejší se přiklání k tomu, aby vedení fakulty a AS zpracovaly společné 
stanovisko.  
   

b) Kancléř UK poslal dne 8. 3. 2013 mailem pro informaci aktuální materiály MŠMT 
k připravované novele zákona o VŠ. Jde o navrhovanou finální podobu katalogu témat 
novely a o první pracovní verzi paragrovaného znění (zatím ve formě revizí ve stávajícím 
textu zákona), která se má stát základem dalších jednání. Členům KD jsou materiály 
k dispozici na uzavřené stránce webu, viz: 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm 
        KD vzalo na vědomí.  
 
c) Prod. V. Baumruk se 13. 3. 2013 zúčastnil v děkanově zastoupení tiskové konference 

při příležitosti dokončení upgradu tokamaku COMPASS.  
 
d) Děkan byl pozván na slavnostní zasedání akademické obce, VR a AS, a další akce 

konané při příležitosti 20. výročí založení Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. Akce se uskuteční 14. a 15. května 2013 v Nitře. Prod. F. Chmelík byl do 
Nitry pozván individuálně, z důvodu vzájemné vědecko-pedagogické spolupráce. Podaří-
li se mu přeorganizovat plánované povinnosti, hlavně výuku, reprezentoval by na 
slavnosti vedení fakulty.  
Stalo se po KD: prod. F. Chmelík do Nitry pojede.  

 
e) Slavnostní zasedání akademické obce UK při příležitosti výročí založení Univerzity 

Karlovy se bude konat ve středu 3. dubna 2013 od 14:00 hodin. Na stejnou dobu je 
svolaná VR MFF. Vědeckou radu bude řídit prod. J. Trlifaj, zatímco děkan se zúčastní 
zasedání na RUK a před 16:00 hodinou se nechá vystřídat proděkanem prof. V. 
Baumrukem.  
Stalo se po KD: shromáždění se zúčastní rovněž prod. F. Chmelík.  

 
f) Děkan svolal na 20. 3. 2013, 18:00 hodin, poradu vedení fakulty s vedoucími pracovišť 

fakulty. 
 

g) Dne 28. 3. 2013 od 17:30 hod. se uskuteční přednáška Jana Šíra Rusko za Putina: 
Současná vnitropolitická situace (pořádá Fulbrightova komise v  Americkém centru, 
Tržiště 13, Praha).  

 
h) KD souhlasilo s vystoupením hudební skupiny Sebranka na předprázdninovém setkání 

zaměstnanců MFF dne 19. června 2013 v Troji.   
 

 
Zasedání skončilo v 17:55 hodin.  

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.cuni.cz/UK-4286.html
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm


Zápis z 18. schůze kolegia děkana konané dne 3. dubna 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 20. března 2013.   
 
 
KD vzalo se souhlasem na vědomí, že děkan MFF podpoří svým dopisem návrh na udělení státního 
vyznamenání předsedovi JČMF dr. J. Kubátovi.   
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Prod. V. Baumruk požádal o vyjasnění, z jakých finančních prostředků budou 

dofinancovány dobíhající výzkumné záměry. Prod. J. Trlifaj učinil písemný dotaz na prof. 
P. Volfa, čeká na odpověď. Stalo se po KD: pror. P. Volf sdělil, že dofinancování VZ lze 
provést dvěma způsoby – buď k tíži provozu fakulty/sekce, nebo z PRVOUK. V obou 
případech jde totiž o institucionální finance.  

 
b) Soutěž Monografií 2013: v předepsaném termínu 22. 3. 2013 byly z MFF odeslány 

následující tři návrhy: 

Jan Krajíček: Forcing with Random Variables and Proof Complexity 

Jorge Picado, Aleš Pultr: Frames and Locales: Topology without points 

Iveta Mrázová 
Knowledge Extraction with Neural Networks: Significant 
Patterns and their Representation in Back-Propagation 
Networks. 

 
c) Vyhlášení veřejných soutěží GAČR na podporu standardních, postdoktorských 

a mezinárodních projektů: na pracoviště byla zaslána informace o vyhlášení a interní 
instrukce k podávání návrhů projektů 11. 4. 2013). Již před tímto datem bude OVZS 
průběžně zasílat sekčním proděkanům návrhy projektů k odsouhlasení. Bylo vydáno 
opatření děkana k plánování mzdových prostředků. 

 
d) Panely GAČR: nové složení je na webu, viz: 

http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/   
Prod. J. Trlifaj kolegium informoval o zastoupení MFF v panelech. Některé panely již 
zvolily svého předsedu. 

 
e) Návrhy do Fondu mobility UK v rámci jarního kola byly odeslány. Fond mobility je na MFF 

stále poměrně málo využívaným zdrojem na podporu mobility. Pro příští kola by bylo 
vhodné uvádět pro informaci MFF zdroje dofinancování. 

 
f) Hodnotící zpráva Univerzity Karlovy v oblasti vědy, výzkumu a vývoje 2004-2011: 

uskutečnila se porada na RUK, řízená pror. S. Štechem. MFF obdržela osnovu zprávy. 
Termín pro předání podkladů na RUK je 15. 5. 2013.  

 
g) Dne 4. 4. 2013 se uskuteční schůzka s pror. Škrhou, týkající se zahraničních studentů a 

studentů studujících na UK v anglickém jazyce. Za vedení MFF se jí zúčastní proděkani 
P. Kolman a J. Trlifaj. K problematice schůzky pan prorektor ve svém dopise mj. uvádí: 
Univerzita Karlova nabízí poměrně velké množství akreditovaných či neakreditovaných studijních 
programů a oborů v cizím jazyce a kurzů v cizím jazyce uskutečňovaných v jejich rámci. Nabídka je 
různorodá a odvíjí se od zaměření fakulty. V celkovém měřítku lze konstatovat pozvolný nárůst 
počtu kurzů. Statistickým zjišťováním (od roku 2010) zaměřeným na  kapacitu jednotlivých 
programů/kurzů a na jejich naplňování jsme zjistili, že v mnoha případech tyto programy 

http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/
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naplňovány nejsou nebo jsou naplněny jen  zčásti.   Rád bych se seznámil s Vaším stanoviskem, 
co brání k naplnění kurzů či programů,  jaká je po nich poptávka,  zda  kurzy rozšiřovat či 
zkvalitňovat, jakou úlohu hraje výše školného, jaká je perspektiva.  
Jak jsem se výše zmínil, náš odbor začal statisticky zjišťovat údaje od roku 2010 se zaměřením na 
shromaždování kvantitativních údajů  a kvalitativních výstupů jednotlivých mobilit. Z hlediska  
přípravy a zavedení jednotného registru bych si s Vámi rád pohovořil nad  údaji, který by tento 
registr měl naplňovat  a údaji, které byste považoval za svoji fakultu za významné. 

 
h) Fakultní postdoc: sekčním proděkanům byl zaslán dopis s nástinem harmonogramu a 

žádostí o shromáždění návrhů témat pro výzvu do 2. dubna 2013, z matematické sekce 
byl předběžně avizován návrh 1 až 3 témat. 

 
i) Vyhlášení soutěže TAČR Centra kompetence: účast v soutěži zatím ohlásil jen prof. J. 

Hajič (zopakování loňského návrhu) a prof. V Matolín. Případnou účast v soutěži je třeba 
předem projednat s příslušným sekční proděkanem.  

 
j) GAUK: byly vyhlášeny výsledky; ze 160 návrhů podaných z MFF bylo podpořeno 

60 projektů, tj. 37,5 %. Průměrná úspěšnost tohoto kola za celou UK je 29,18 %. 
 

k) Habilion: na 5. 4. 2013 je dohodnutý další velký test funkčnosti systému. 
 

l) OVZS otestovalo rektorátní aplikaci Granty a projekty, uskutečnila se konzultace 
s uživatelem na PřF o možnostech aplikace a o tom, zda by mohla sloužit jako archiv 
elektronických dokumentů; aplikace není pro tento účel vhodná. OVZS se zorientuje 
v nabízených programech pro archivní a spisovou službu, od zjištění se bude odvíjet 
další postup.   
Děkan připomněl, že do konce dubna 2013 má být uzavřen facelift webu MFF (Z: dr. T. 
Drbohlav, odd. PSíK). 
 

m) Smlouva o cestovních výdajích: prod. J. Trlifaj opakovaně vyjádřil svou nespokojenost 
s existencí tří formulářů. Podle jeho názoru administrativní nároky rostou, namísto toho, 
aby bylo možné věci vyřizovat co nejjednodušeji, například tři formuláře sloučit do 
jednoho. Podle názoru vedoucí HOSP Ing. D. Lankové je obtížné sladit zákonné 
požadavky a oběh dokumentů na fakultě, každý ze tří formulářů náleží k vyřízení jinému 
oddělení děkanátu. Prod. J. Trlifaj také pokládá za přinejmenším nezdvořilé žádat na 
zahraničním hostu, aby uvedl své datum narození. Doporučil nahradit ID osoby např. 
číslem cestovního pasu. Tajemník přinese na příští schůzi KD znění zákona z roku 1964, 
kvůli ověření, zda je datum narození skutečně povinným údajem.  

 
n) OVZS plní novou rektorátní databázi, ze které se exportují data do registru docentů 

a profesorů. Do databáze je třeba vkládat údaje o všech získaných titulech a hodnostech 
s uvedením roku a oboru, ve kterém byly ten který titul či hodnost získány a s uvedením 
vysoké školy, která je udělila. 

 
o) Spolupráce s firmou Preciosa: prod. M. Vlach informoval, že bylo vytipováno pět témat 

projektů. Pošle je sekčním proděkanům k vytipování garantů témat. O finanční sumě, 
kterou je firma ochotna do projektů vložit, bude předmětem dalších jednání. Tajemník 
upozornil na dodržování obchodního tajemství.  

 
Děkan 
p) Pan rektor přislíbil osobní účast na inauguraci Nečasova centra dne 2. května 2013 

v refektáři MFF.  
 
q) Celodenní akce MFiLF je plánovaná na 16. 4. 2013. Bylo posunuto datum pro registraci 

příspěvků.    
 

r) Děkan dostal dopis, ve kterém dr. K. Žitný a Ing. I. Zolotarev vyjadřují zásadní 
pochybnosti o korektnosti recenzního řízení své knihy An introduction ot the Lebesgue 
integral Děkan jednal s dr. Žitným zatím jen telefonicky, po svém návratu ze zahraničí 
svolá schůzku, které se kromě něj zúčastní ještě předseda ediční komise fakulty doc. M. 
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Zelený, proděkani M. Rokyta, J. Trlifaj a M. Vlach. Ostatní členové vedení jsou rovněž 
zváni.  

 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Fakultní studentské granty – rozšíření možnosti podávat projekty o další termín: prod.  F. 

Chmelík připomněl znění Pravidel pro přiznání stipendií na MFF z roku 2008. Protože jde 
o dokument schvalovaný senáty fakulty a UK, připraví prod. F. Chmelík pro senát návrh 
nového znění zahrnující nejen další termín pro fakultní studentské granty, ale také ostatní 
změny týkající se stipendií. Z: 17. 4. 2013. Nový stipendijní řád by nabyl platnosti od 
prvního dne nového akademického roku, tzn. že „jarní“ kolo pro fakultní studentské 
granty by mohlo být prvně otevřeno 15. 5. 2014.  

 
b) Harmonogram MFF na akademický rok 2013/2014: návrh poslal prod. F. Chmelík kolegiu 

elektronicky, na příští schůzi by jej rád definitivně uzavřel.   
 

c) KD projednalo korespondenci prod. F. Chmelíka s Mgr. M. Vyšinkou ohledně 
elektronického zapisování výsledků zápočtů. Děkan kolegiu připomněl návštěvu pana 
rektora na MFF dne 17. 4. 2013, očekává totiž, že vnitřní studijní předpis MFF bude 
jedním z bodů programu.   

 
d) Organizační zajištění úvodního kurzu pro studenty prvního ročníku na Albeři: kolegium 

projednalo návrh zaslaný prod. F. Chmelíkem a dosti podrobně se věnovalo účasti 
zástupců SKAS a zástupců spolku Matfyzák, přičemž byla diskutována  role 
jmenovaného spolku nejen na soustředění, ale také obecně v životě fakulty. Prod. M. 
Vlach v této souvislosti informoval o svém nedávném jednání s náčelníkem spolku kol. 
Vraštiakem. Z: za program kurzu a jeho personální zajištění odpovídají prod. F. Chmelík 
a prof. L. Pick, se zvláštním přihlédnutím k názoru prod. M. Vlacha na smysl a náplň 
účasti reprezentantů spolku Matfyzák.  

 
Prod. P. Kolman 
e) KD vzalo na vědomí informaci o schůzce prod. P. Kolmana s garanty studijních 

programů. Týkala se akreditace magisterského studia a vyústila v ideu vyčlenit učitelské 
studium jako samostatný studijní program. Účastníci schůzky si vyhradili týden na 
rozmyšlenou. V kolegiu tato myšlenka nenašla jednomyslnou odezvu; prod. V. Baumruk 
jednal s garantem programu Fyzika prof. J. Podolským a uvedl, že zástupci fyzikální 
sekce se ze závěry schůzky neztotožňují. Debatu kolegia děkan uzavřel s tím, že 
s ohledem na komplexnost této otázky a mnoho různých aspektů v ní obsažených ji 
nechá prodiskutovat s fakultní veřejností.  

 
f) Vedoucí knihovny děkanovi navrhla, aby fakultní koordinátorkou pro oblast evidence 

a zveřejňování závěrečných prací jmenoval PhDr. Petru Hoffmannovou. KD návrh 
akceptovalo. 

 
g) Změny přístupů v SIS: byly realizovány ve smyslu požadavků prod. P. Kolmana 

schválených kolegiem.  
 

h) Posunutí lhůty pro podávání přihlášek ke studiu na MFF na konec března místo 
dosavadního termínu do konce února: prod. P. Kolman a vedoucí studijního oddělení 
budou konzultovat s RUK. Další otázkou je, zda do doktorského studia nepřijímat také  
od letního semestru, nikoli jen od října (na toto téma proběhla úvodní debata s kancléřem 
UK).  

 
i) Stipendijní řád - zvýšení účelových stipendií: MFF iniciovala návrh, aby dalším z důvodů 

pro udělení účelového stipendia byla pomoc studenta při propagaci fakulty. Kancléř UK 
návrh nezamítl a přislíbil vhodnou formulaci přidat do předkládané verze Stipendijního 
řádu.  
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j) Erasmus Mundus: prod. P. Kolman informoval o probíhajícím interním připomínkovém 
řízení návrhu nové smlouvy evropského vzdělávacího programu Erasmus Mundus: 
Language, Communication and Technologie, ve kterém je fakulta také zapojena. 
Tajemník fakulty v té souvislosti upozornil, že JUDr. M. Semíková se vyjadřuje pouze 
k dokumentům v českém jazyce týkajícím se českého právního systému.   

 
Děkan 
k) Cena MŠMT 2013: pror. M. Prudký připomněl, že do 31. 5. 2013 je možné na RUK 

předkládat návrhy; cena je určena vynikajícím studentům a absolventům studia ve 
studijním programu. 

 
l) Studentská anketa: pochybením firmy ERUDIO při tvorbě softwaru pro sběr dat do 

elektronické studentské ankety, konkrétně do části slovní připomínky, a nepochopitelnou 
nedbalostí Ústavu výpočetní techniky UK (ÚVT UK) došlo k tomu, že údaje vyplněné 
v anketách v této části v přinejmenším několika posledních letech nebyly nikdy nikam 
uloženy a jsou nenávratně ztraceny. Tuto část ankety nelze technicky zpětně 
rekonstruovat. Děkan seznámil kolegium s vyjádřením Mgr. M. Josífka z ÚVT UK. Podle 
jeho vyjádření již došlo k odstranění chyby v modulu od firmy ERUDIO. Zásluhu na tom 
má právě MFF, neboť jako první z fakult UK na chybu upozornila. Za určitých okolností by 
bylo možné žádat od firmy náhradu škody. KD doporučilo seznámit s touto tristní situací 
vedení UK, např. pana kvestora, a přimět firmu ERUDIO, aby se studentům za selhání 
omluvila. Děkan a prod. F. Chmelík navrhnou na příští schůzi KD další postup.  

 
m) Prod. M. Rokyta připomněl existenci spolku, který nese název Studentská organizace 

MFF UK a bez vědomí fakulty je evidován na adrese Ke Karlovu 3, Praha 2. Podle 
dostupných informací je zakladatelem p. Salač, bývalý student MFF. Tajemník připomněl, 
že podle pokynu pana děkana informoval o této věci kancléře UK již na podzim loňského 
roku. Do příští schůze kolegia zjistí názor p. kancléře resp. názor právního odboru RUK.   

 
n) Přijímací zkoušky na MFF – přijímačky s lidskou tváří: kolegium vzalo se souhlasem na 

vědomí informaci prod. M. Vlacha o přípravách ze strany OMK a OVVP.  
 

o) Rozpočet OVVP 2013: prod. M. Vlach nastolil otázku stipendií, totiž s jakou částkou 
může letos na propagační aktivity počítat. Do příští schůze pošle prod. M. Vlach kolegiu 
přehled seminářů pořádaných OVVP zpracovaný do jedné tabulky a obsahující „výkon“ 
a „cenu“ semináře.  

 
p) Prod. M. Rokyta obrátil pozornost k tzv. koeficientu K (který mj. zohledňuje i mobilitu 

studentů), který má svůj význam ve vzorci pro výpočet rozpočtu, a k metodě, jakou se 
informace o zahraničních výjezdech studentů shromažďují na děkanátě. Prod. F. Chmelík 
zjistí, co je třeba, na studijním oddělení. Prod. O. Čepek požádal o možnost zpětně 
v sekcích zkontrolovat data, která má k dispozici děkanát a která jsou odesílaná na RUK. 
Děkan uvedl odkaz na web, kde lze nalézt metodiku  MŠMT pro rozdělování 
institucionální podpory na výuku. Pravidla viz: 
http://www.msmt.cz/file/26979  
Rozpis rozpočtu VŠ na 2013 je na stránce:  
http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/rozpis-rozpoctu-vysokych-skol-na-rok-2013 
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Tajemník fakulty zajistí vydání Dodatku č.1 k Zásadám č. 1/2009 pro tvorbu a čerpání 

dílčích fondů UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/dodatek01.htm 

 
b) Tajemník fakulty vydá Pokyn 3, k zavedení používání klíčenek pro vstup do prostor MFF 

UK. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1303.htm 

http://www.msmt.cz/file/26979
http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/rozpis-rozpoctu-vysokych-skol-na-rok-2013
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/dodatek01.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1303.htm
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c) KD vzalo na vědomí, že výsledkem výběrového řízení na pojištění majetku fakulty bylo 

uzavření pojistné smlouvy MFF s Českou podnikatelskou pojišťovnou.  
 

d) KD vyhovělo žádost RNDr. J. Kašpara, CSc., o bezplatné zapůjčení malé auly 
v malostranské budově MFF pro konání mzn. semináře o výpočetní technice ve dnech 
16. a 17. 5. 2013. Účastníci semináře neplatí žádné vložné. Prod. M. Rokyta žádost 
doporučil.  

 
e) Rozpočet MFF na rok 2013: sekční proděkani jsou připraveni rozepsat rozpočet na 

pracoviště do 12. 4. 2013. Předpokladem je schválení návrhu rozpočtu senátem fakulty 
dne 3. 4. 2013.  

 
Prod. O. Čepek připomněl finanční dotaci 2,5 mil. Kč, kterou MFF dostala koncem 
loňského kalendářního roku a která je deponována ve středisku 901. Děkan doporučil 
zatím částku nerozdělovat, ale ponechat ji v rezervě jako solidární zdroj pro případné 
dodatečné korekce rozpočtu sekcí.  

 
Děkan 
f) Kopírovací automaty místo tiskáren v počítačových laboratořích (viz bod 3.b) zápisu 

z 16. schůze KD konané 6. 3. 2013): děkan pozastavil realizaci usnesení KD, neboť by 
rád věc ještě prodiskutoval s vedoucími počítačových laboratoří. Schůzka s nimi je 
svolaná na 15. 4. 2013 odpoledne. Zváni jsou všichni členové KD.  

 
g) Tajemník konstatoval, že skutečná kapacita prostor, které fakulta může pronajmout a 

které nabízí v rámci ceníku služeb, neodpovídá údajům v SIS, protože uživatelé často 
přemisťují židle, lavice. Prod. O. Čepek doporučil uvádět údaje o maximální možné 
kapacitě místnosti. Děkan připomněl úkol revidovat údaje o plochách užívaných 
pracovišti. Doporučil, aby podobně byly uvedeny do souladu údaje o kapacitě 
poslucháren s realitou, a to shodně v SIS a v ceníku. T: 15. 5. 2013. Z: tajemník fakulty, 
SB. 

 
h) Koncertní křídlo do refektáře: KD vzalo na vědomí informaci děkana o pokroku v dané 

záležitosti (vytipovaný nástroj od doporučené firmy Machart vyzkoušeli Ivan Klánský, Aleš 
Bárta, dále také prod. M. Rokyta a děkan) a doporučilo rezervovat čtyři roky starý nástroj 
značky Petrof, s dvouletou zárukou. Prof. I. Klánský předběžně slíbil provést na nástroji 
inaugurační koncert.  

 
Prod. O. Čepek 
i) Vykazování evropských grantů: nelze vykazovat různou výši mzdy z různých zdrojů 

financí (procenta podílu ve mzdách). Prod. V. Baumruk  se v děkanově zastoupení 
zúčastnil schůzky na RUK ohledně nového Vnitřního mzdového předpisu UK. Určité 
změny v předpisu jsou plánované, v několika krocích, nicméně zvýšení procenta 
osobního ohodnocení se neukazuje jako reálné. KD vzalo informaci na vědomí.   
 

j) Informatická sekce by uvítala „manuál“, jak se vypočítávají náhrady za dovolenou, různé 
odvody z výdělků atd. Z: tajemník, vedoucí PERS. 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Kampus Albertov 

i) Prod. M. Rokyta sdělil, že KPMS má zájem o účast v budoucích aktivitách 
Kampusu, zejména v oblasti biostatistiky. Styčným důstojníkem pro jednání 
o výstavbě bude za matematickou sekci doc. Michal Kulich. Za sekci informatickou 

               Mgr. David Hoksza. V blízké době se s nimi prod. Z. Němeček sejde.  
ii) Na 23. 4. 2013 je svolána schůze Monitorovacího výboru. Na 29. 4. 2013 

zorganizovala PřF UK konferenci, na kterou jsou pozváni zkušení architekti a která 
je zaměřena na budování kampusů. Akce je volná všem zájemcům.  
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iii) Prof. J. Zima z Přírodovědecké fakulty UK napsal panu rektorovi, že funkce 
zmocněnců a koordinátorů investiční akce Kampus Albertov by měla být zrušena. 
Doc. P. Svoboda telefonicky sdělil, že s názorem kol. J. Zimy souhlasí. KD vzalo 
informaci na vědomí.  

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích pracovišť: T. Pávková sepíše 
návrh podle podkladů sekčních proděkanů a pošle jej kolegiu ke schválení.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach 
a) FotoFest: brzy bude zahájena kampaň, včera se sešli do věci zainteresovaní pracovníci. 
 
b) Interní  projekty na propagaci fakulty ze strany studentů (PROGMA): termín pro podávání 

návrhů je 24. 5. 2013, vyhodnocení soutěže se plánuje na 7. 6. 2013. Zaměřeno na 
programy Matematika a Informatika a učitelství. Stránky soutěže budou na adrese 
www.mff.cuni.cz/progma 

 
c) Ve fyzikální sekci (doc. P. Svoboda a prod. Vlach ve spolupráci s OMK a OVVP) vzniká 

nová aktivita "Matfyz FEAT" - Fyzikální Experimenty ATraktivně. Půjde o soutěž formou 
veřejné prezentace, vyhlášení na začátku května, finále je předběžně plánováno na 
listopad 2013. 

 
d) Univerzita třetího věku: blíží se možné výzvy ohledně podpory grantového financování. 

Věc spadá pod OVVP, částečně pod studijní oddělení (?). Prod. M. Vlach položil otázku, 
zda nabídku kurzů nerozšířit o nějaké nové. KD doporučilo, aby to konzultovat s dr. J. 
Kašparem (nároky na personální a organizační zajištění).   

 
e) Khanova škola: příští týden se uskuteční schůzka o překladatelském maratonu. Na FIT 

ČVUT maraton už proběhl. Pro jeho konání na MFF je navržen termín sobota 11. 5. 
2013, místem bude počítačová laboratoř v malostranské budově (rotunda). Akce by 
mohla být z hlediska propagace fakulty užitečná, protože zajímá středoškoláky. FIT 
ČVUT pro ni získala velkou mediální podporu. Za MFF jsou do organizace angažováni 
Mgr. L. Veverka a Mgr. M. Děcký.  

 
f) Proběhla schůzka prod. M. Vlacha a dr. A. Havlíčkové s organizátory korespondenčních 

seminářů a táborů. Snahou prod. M. Vlacha je snížit rozpočtové výdaje na pořádání 
těchto akcí, dále se zaměřit na pořizování a využívání propagačních předmětů. Další 
schůzka, tentokrát zaměřená na účetní stránku propagačních aktivit, je svolaná na 11. 4. 
2013 a zúčastní se jí vedoucí HOSP, aby účastníkům poskytla potřebný výklad.  

 
g) Prod. M. Vlach se 5. 4. 2013 zúčastní jednání v ČT o pokračování pořadu Rande 

s Fyzikou. Připravuje se nový vysílací kanál pro děti ve věku 8 – 12 let.  
 

h) Výročí Ernsta Macha (v roce 2016 uplyne 100 let od jeho úmrtí): kromě jiného se plánuje 
odhalení pamětní desky. MFF uváží součinnost s Českou fyzikální společností při 
přípravě důstojných oslav výročí.   

 
i) Výroční zpráva MFF: Mgr. L. Veverka pořídí vhodné ilustrační fotografie ad hoc. T. 

Pávková mu proto poskytne koncept zprávy.  
 

j) Připravuje se speciální číslo iFORUM, za MFF se na práci podílel Mgr. L. Veverka 
pořízením fotografií.   

 
 

../winPrac/Kolegium%20děkana/Ak.%20rok%202012_2013/KD%2018_03%2004%202013/www.mff.cuni.cz/progma
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Děkan:  
k) Cena Miroslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy za rok 2012 je udělena 

kolektivu pracovníků ÚČJF v čele s doc. R. Leitnerem. Pan rektor to oznámil děkanovi 
dopisem. Cena bude předána na slavnostním rozšířeném zasedání VR UK dne 3. 4. 
2013 ve 14:00 hodin.  
 

l) Schůzka děkana s náčelníkem spolku Matfyzák se uskutečnila 2. 4. 2013, zúčastnil se jí 
také prod. M. Vlach. Kromě jiného byla řeč o přípravách letošního Majáles 1. 5. 
Studentská unie UK se rozhodla zorganizovat slavnost sama. Záštitu prý přislíbili rektoři 
AMU, ČVUT a UK. Prod. M. Vlach prověří záštitu ze strany vedení UK. Poté děkan MFF 
uváží vlastní podporu.  

 
m) Fakultní koncert se bude konat 23. dubna 2013 od 19:00 hodin ve Velké aule Karolina. 

KD rozhodlo, že koncert bude mít přestávku, bez občerstvení.   
 

n) Diplomky na stojáka (květen, červen 2013): pokud se potvrdí informace, že pan rektor UK 
vyjádřil akci podporu, vytipuje prod. M. Vlach tři diplomové práce vhodné do soutěže a je 
ochoten stát se členem poroty.  

 
o) Prod. O. Čepek zjistí, zda se ÚFAL domohl školného za studenty, kteří studovali v rámci 

programu Erasmus Mundus.   
 
 
7. RŮZNÉ 
 

Slavnostního rozšířeného zasedání Vědecké rady UK v Karolinu dne 3. 4. 2013 se za MFF 
kromě děkana zúčastní v taláru prod. V. Baumruk, prod. F. Chmelík, prof. M. Feistauer, prof. J. 
Plášek a prof. T. Roubíček.  

 
 
 
Zasedání skončilo ve 13:13 hod.  

 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané dne 17. dubna 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
 

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

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 3. dubna 2013.   
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) GAČR: v předepsané lhůtě do 18. 4. 2013 byly datovou schránkou odeslány návrhy 

projektů na rok 2014 (standardní, mezinárodní, postdoktorandské). Ve finále ztížily 
kontrolu návrhů technické potíže ze strany správy počítačové sítě Karlov, které způsobily 
ztrátu mailových zpráv na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz a vyvolaly nutnost 
následného dohledávání dokumentů. Tajemník fakulty si vyžádá od vedoucího odd. PSíK 
Mgr. P. Vláška písemné vysvětlení tohoto pochybení a návrh opatření, která zabrání 
tomu, aby se podobná situace opakovala. 
KD dále vzalo na vědomí první poznatky OVZS ze soutěže GAČR.  

 
b) Panely GAČR: všechny panely jsou ustaveny a zvolily své předsedy. Na adrese 

http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/ je nové složení panelů vystaveno. MFF má dobré 
zastoupení, předsedy či místopředsedy panelů se z MFF stali:  
P102 - Elektrotechnika a elektronika, předseda: prof. Ing. Jan Franc, DrSc. 
P103 - Kybernetika a zpracování informace, místopředseda: doc. RNDr. Tomáš Skopal, 
Ph.D. 
P107 - Materiály a metalurgie, předseda: prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. 
P201 - Matematika, místopředseda: prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.  
P202 - Informatika, předseda: doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 
P203 - Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot, předsedkyně: RNDr. 
Alice Valkárová, DrSc. 
P204 - Fyzika kondenzovaných látek a materiálů, místopředsedkyně: doc. Mgr. Iva 
Matolínová, Dr. 
 

c) Prof. Daniel Kráľ zaslal cestou sekretariátu děkana mail prod. J. Trlifajovi. Dopis 
současně odeslal poštou. Reagoval jím na výzvu, aby se osobně zúčastnil auditu ERC 
projektu CCOSA (viz bod 1.c) zápisu ze schůze KD konané dne 20. 3. 2013). Obsahem 
sdělení je, že do Prahy nepřijede; jeho osobní účast nebyla ze strany ERC požadována a 
auditorka pověřená provedením auditu navrhla jako vhodnou formu jeho účasti 
telekonferenci. Kol. Pangrác pouze představí projekt z odborného hlediska a bude 
schopen zodpovědět jednoduché otázky na souvislost nákladů projektu s jeho řešením. 
Na případné složitější otázky odpoví prof. Kráľ osobně při telekonferenci s auditory. 

 
d) Vyhlášení soutěže GAČR na projekty na podporu excelence v základním výzkumu.  

Interní termín pro podání návrhů na OVZS je 15. 5. 2013. Úmysl podat návrh projektu 
v této soutěži je třeba předem konzultovat s příslušným sekčním proděkanem.  

 
e) Fakultní post-doc: po dodatečné výzvě je připraven inzerát na jedno téma pro sekci 

matematickou a tři témata pro sekci fyzikální.   
 

f) Výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace na vytvoření nového Seznamu recenzovaných 
neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR pro účely hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů s platností od roku 2013. Viz: 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=679030 . Termín uzávěrky výzvy je 
stanoven na  7. 5. 2013. Prod. Z. Němeček uvedl, že v nově navržené Metodice 2013 se 

mailto:granty@dekanat.mff.cuni.cz
http://www.gacr.cz/o-ga-cr/panely/
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=679030
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hodnotí časopisy z takového seznamu pouze u humanitních oborů. Prod. O. Čepek se 
dotáže pracovníků ÚFAL, zda nechtějí výzvy RVVI využít. Prod. M. Rokyta konstatoval, 
že časopis Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae (CMUC) je v databázi 
SCOPUS a že takové časopisy se počítají automaticky, podobně jako časopisy 
z databází WoS či ERIH. Co se týče časopisu AUC Mathematica et Physica, ten 
nesplňuje kritéria pro případné zařazení do seznamu, zejména podmínku, že „Počet 
původních vědeckých a přehledových statí, jejichž autor či alespoň jeden člen autorského 
kolektivu jsou afilovaní k instituci, která je vydavatelem časopisu, nesmí překročit jednu 
třetinu všech vědeckých a přehledových statí vydaných v kalendářním roce v daném 
časopise.“ Prod. Z. Němeček se připojil k názoru prod. J. Trlifaje, že neexistencí tohoto 
časopisu by nenastala velká škoda. Děkan uvažuje o případném provázání AUC s WDS. 
Bude předmětem dalších úvah.  

 
g) Hodnotící zpráva Univerzity Karlovy v oblasti vědy, výzkumu a vývoje: jako termín 

předání podkladů na RUK byl stanoven 15. květen 2013. Odbor analýz a strategií RUK 
zaslal datovou základnu.  

 
h) Smlouva o cestovních výdajích: KD přijalo argumenty prod. J. Trlifaje a rozhodlo, že ve 

smlouvě nebude uváděno datum narození, ale jako identifikační doklad bude uváděn 
cestovní pas (číslo, datum a místo vydání, doba platnosti).  

 
i) KD velmi pozitivně hodnotilo vystoupení prof. Jaroslava Nešetřila v televizním pořadu 

Hyde Park Civilizace dne 13. 4 2013; záznam je ke shlédnutí na fakultním webu. Autoři 
pořadu zjevně kladli důraz na obecné zaměření pořadu, kterým byla matematika, a proto 
výrazně převažovaly ilustrační šoty z MÚ AV ČR, v.v.i., nikoli z MFF UK.  

 
j) Prod. M. Vlach informoval, že v jednání s ředitelem firmy Preciosa došlo k výraznému 

posunu. V současné době se připravuje smlouva o partnerství a smlouvy darovací, prod. 
M. Vlach se obrátí o právní pomoc na JUDr. M. Semíkovou, prostřednictvím tajemníka 
fakulty. Co se týče návrhu vědních témat, o jejichž řešení by měla Preciosa zájem a která 
kolegiu poslal prod. M. Vlach, shledali je proděkani sekcí F a I za dobrá a přijatelná. Prod. 
M. Rokyta poukázal na přetíženost Nečasova centra, a proto nic závazného neslíbil.  

 
 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Podrobný harmonogram akademického roku 2013/2014: kolegium schválilo návrh 

předložený prod. F. Chmelíkem. Těsným hlasováním bylo rozhodnuto časově oddělit 
Děkanský sportovní den od Rektorského dne. Děkanský den bude vyhlášený na 23. října 
2013, jeho náplň garantuje Katedra tělesné výchovy. Doktorandský týden (WDS) zůstal 
naplánovaný jako dosud, tedy na dobu po státních zkouškách a týden před přijímacími 
zkouškami. V harmonogramu figuruje jako nepovinná položka. Případné změny WDS 
(rozsah, organizátor atd.) budou předmětem jednání později.  

 
b) Letos je Rektorský den výjimečně ve čtvrtek (16. 5. 2013). 

 
c) Slavnostní ceremoniály/promoce a obsazení role děkana na nich 

24. května 2013, 10:30 (Ph.D.): zúčastní se osobně děkan; 
24. května 2013, 13:30 (RNDr.): děkana zastoupí prod. F. Chmelík; 
6. či 7. června 2013 (U3V): děkana zastoupí prod. M. Rokyta; 
10. a 11. července 2013 (promoce Mgr., celkem 6 skupin): děkana zastoupí prod. O. 
Čepek, v případě potřeby také prod. F. Chmelík.  

 
d) Služby členů vedení o prázdninách: návrh pošle T. Pávková. 

 
e) Cena kursu na Albeři 2013: KD schválilo částku 750,- Kč za osobu (kurs bude letos delší,   

kalkulace odpovídá aktuálním sazbám a nové DPH).   
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f) Směrnice děkana 5/2005, k provádění studentské ankety, byla zrušena. T. Pávková 
zajistí, aby výnos byl takto k dnešnímu dni na webu označen.   

 
g) Přijímací zkoušky  

 Kontrolu příkladů k přijímacím zkouškám zajistí vybraní členové KD (prod. P. 
Kolman, prod. M. Rokyta a prod. F. Chmelík).   

 Prod. M. Vlach nastínil koncept Matfyz-Café. Pronájem kavárny je dohodnutý. 
Vhodné zajištění odborného programu garantuje spolek Matfyzák. Předsedkyně 
SKAS je s tím srozuměna. KD mlčenlivým souhlasem schválilo, že v obálce 
s pozvánkou k přijímacímu řízení dostanou uchazeči o studium ještě kartičku 
s pozvánkou do kavárny sloužící jako malá poukázka na kávu či čaj.   

 Prod. M. Vlach požádal o harmonogram letošních přijímacích zkoušek, kvůli 
koordinaci distribuce drobného občerstvení. Osoby příjemně působících dozorů už 
jsou dohodnuté. Prod. F. Chmelík odpověděl na dotaz jednatele AS MFF kol. 
Pošty, zda byla v minulých letech pomoc studentů při přijímacích zkouškách 
honorována, záporně, mimořádná stipendia vyplácena nebyla. Kolegium schválilo, 
aby náklady na tzv. Matfyz-Café zaplatily napůl sekce matematická a informatická. 
Podle odhadu prod. M. Vlacha půjde o částku asi 6000,- Kč. Balíček 
s občerstvením bude zaplacen z fondu proděkana pro PRopagaci, kde jsou 
alokovány i prostředky na reprezentaci. 

 Žádost o posunutí lhůty pro podávání přihlášek ke studiu na konec března (míněno 
pro rok 2014) podepíše prod. P. Kolman.   

 
h) Prod. F. Chmelík seznámil KD s případem jednoho zájemce o studium na MFF, který 

opomněl uzavřít přihlášku ke studiu, a ta proto nebyla přijata. KD konstatovalo, že 
dodatečné přijetí přihlášky není možné a to vzhledem ke schváleným podmínkám 
přijímacího řízení. Bylo navrženo záležitost vyřešit nabídkou mimořádného studia ve 
školním roce 2013/2014 a podáním přihlášky k řádnému studiu v příštím termínu 
(pravděpodobně únor 2014). KD návrh schválilo.  

 
i) Evidence studentských výjezdů do zahraničí. Dosavadní praxe byla taková, že 

shromažďování podkladů o výjezdech (mimo ERASMUS, kde je vedena centrální 
evidence) příslušelo kmenovým pracovištím, která byla několikrát do roka písemně 
vyzývána, zpravidla sekčními proděkany, aby tyto podklady předala studijnímu oddělení. 
Požadavek zněl vždy na podklady o všech cestách, protože výjezdy v délce nad 30 dní a 
do 30 dní matrika dokáže rozlišit.  Studijní oddělení vítalo i kontrolní informace 
o výjezdech v rámci programu ERASMUS. Prod. O. Čepek požádal o zařízení zpětné 
kontroly jmenného seznamu pořízeného studijním oddělením pracovišti sekce. Podle 
zjištění prod. F. Chmelíka by taková kontrola momentálně nepřinesla kýžený výsledek, 
protože pracoviště nemusí být informována, že student může na dobu zahraniční cesty 
přerušit své studium, tj. pozbude status studenta a jeho zahraniční cesta nebude spadat 
do evidence MFF. KD doporučilo tento stav změnit. Skupina ve složení prod. F. Chmelík, 
prod. O. Čepek, dr. P. Zakouřil a dr. D. Macharová navrhne řešení evidence výjezdů, 
které bude obsahovat možnost zpětné kontroly.  
  

j) Dne 24. 4. 2013 se bude na RUK konat porada o aplikaci Oborové rady, za MFF se jí 
zúčastní referentka studijního oddělení Daniela Pysková. Její vyjádření k fungování 
aplikace – jediné zaslané ze všech fakult UK – RUK vyhodnotil jako užitečné a 
zasvěcené.   

 
k) Stipendia 

 Směrnice děkana č. 1/2013, o výplatě stipendií, bude nahrazena novým výnosem. 
Změna bude spočívat v tom, že od akad. roku 2013/14 bude stipendium za vynikající 
studijní výsledky stanoveno ve výši 18 tis. Kč ročně. Kolegium veřejným hlasováním 
toto zvýšení schválilo. Návrh znění směrnice připraví studijní proděkani.  

 Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF: návrh nového znění předpisu připraví 
studijní proděkani tak, aby mohl být předložen k projednání Akademickým senátem 
MFF na zasedání 15. 5. 2013. Předpis bude obsahovat nové podmínky pro udělování 
studentských grantů (dva termíny soutěže místo dosavadního jednoho). 
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l) FRVŠ: kolegium vzalo na vědomí sdělení prod. J. Trlifaje, že Fond rozvoje vysokých škol 
coby grantová instituce končí. Vyplývá to z dopisu náměstka MŠMT Tomáše Hrudy 
předsedovi výboru pro FRVŠ. KD vyjádřilo obavu, že tzv. rozvojové programy patrně plně 
nenahradí roli Fondu, zejména při vybavováni a modernizaci odborných laboratoří.  

 
 
Prod. P. Kolman 
m) Dne 4. 4. 2013 se proděkani J. Trlifaj a P. Kolman sešli na RUK s pror. J. Škrhou. 

Schůzku inicioval pror. Škrha, jejím tématem bylo připravované studium v anglickém 
jazyce.   

 
n) Dne 10. 4. 2013 se uskutečnila schůzka s reprezentanty Filozofické fakulty UK 

(proděkany doc. Š. Špinkou a doc. R. Skarnitzlem), věnovaná přípravě společného 
bakalářského dvouoborového studia Matematika se zaměřením na vzdělávání 
v kombinaci s humanitním oborem z FF (např. s angličtinou). Kolegové z FF navrhnou 
text smlouvy s MFF. Výhledově se uvažuje o zavedení společné výuky i v rámci 
navazujícího magisterského studia, typicky obor matematika plus angličtina, 
amerikanistika apod. KD tyto informace uvítalo.   

 
o) Příprava akreditace navazujícího magisterského studia: KD vzalo na vědomí, že 

myšlenka na akreditaci učitelství jako samostatného studijního programu nenašla 
u didaktických kateder podporu, a proto bude MFF nadále žádat o akreditaci učitelství 
v rámci odborných studijních programů. 

 
p) Společná pracovní skupina MFF a PřF zabývající se plánem na zřízení studijního oboru 

Bioinformatika již odevzdala svůj návrh děkanovi. 
 

q) Ředitel jihlavské firmy Motorpal p. M. Medonos zprostředkoval děkanovi a prod. P. 
Kolmanovi jednání s paní Xu. Uskutečnilo se dne 15. 4. 2013, rýsuje se možnost 
spolupráce při získávání studentů z Číny. Ředitel Medonos má zájem o odbornou 
kooperaci s MFF, podle mínění děkana spadá věc svým obsahem do matematického 
modelování, tedy je nejblíže Nečasovu centru.  

 
r) Smlouva v rámci programu Erasmus Mundus (Masters Course in Language and 

Communication Technologies; navrhl ÚFAL): jednání spějí ke konečné podobě textu. 
Stalo se po KD: po vyjádření příslušných oddělení RUK je smlouva předložena k podpisu 
děkanovi fakulty, neboť v souladu s § 24 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb, v platném znění, 
spadá její uzavření do děkanovy pravomoci. 

 
s) Proděkani M. Vlach a P. Kolman dořeší záležitost překladu informací o možnostech 

studia na MFF v anglickém jazyce do čínštiny.   
 

t) Tzv. studentská migrace: schůzky sezvané na 18. 4. 2013 na MInisterstvo vnitra se 
zúčastní prod. P. Kolman.  

 
u) KD vzalo na vědomí další důkaz o malé profesionalitě ÚVT UK: v souvislosti 

s nastavováním přístupu do SIS (k výsledkům zkoušek studentů) se ukázalo, že přístup 
k modulu plnění studijních povinností měla MFF poskytnut zhruba na 1,5 roku omylem.   

 
v) Koleje a menzy UK: prod. P. Kolman a prod. M. Vlach jednali s KaM UK o podmínkách 

ubytování budoucích zahraničních studentů MFF studujících v angličtině. Cílem je 
nabídnout těmto studentům ubytování za stejnou cenu jako studentům českým (zhruba 
3000,- Kč měsíčně). Prod. Z. Němeček podotkl, že studenti si mohou v Praze společně 
najmout soukromé ubytování, za poměrně příznivou cenu. V diskusi děkan uvedl, že 
součástí očekávání spojených s výukou zahraničních studentů v angličtině je ubytování 
těchto posluchačů alespoň po dobu prvního ročníku na koleji, kde jim mohou čeští 
studenti fakulty být nápomocni ve všednodenních záležitostech.  

 
w) Prod. P. Kolman přednesl návrh na přijetí nového pracovníka studijního oddělení pro 

agendu studia v anglickém jazyce. Podle vyjádření děkana tento návrh podporuje také 
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vedoucí studijního oddělení dr. D. Macharová. KD návrh schválilo. Bc. Stanislav Veselý 
nastoupí na plný úvazek pokud možno okamžitě (18. 4. 2013). Protože v současnosti 
nejsou v rozpočtu tajemníka ani vedoucí studijního oddělení plánovány na tuto pozici 
mzdové prostředky, budou mzdové náklady hrazeny především z poplatků studentů za 
studium. 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) AS MFF schválil dne 3. 4. 2013 rozpočet fakulty na rok 2013, tím skončilo rozpočtové 

provizorium. 
 
b) Dne 15. 4. 2013 proběhlo jednání s vedoucími počítačových laboratoří (labů). Za vedení 

MFF se ho zúčastnili děkan, tajemník, sekční proděkani a vedoucí hospodářského 
oddělení; za laby (bez titulů): L. Forstová, P. Vlášek, M. Bejček a P. Kudrna. Všichni 
vedoucí laboratoří doporučili zachovat dosavadní praxi umožňující studentům pořizovat 
výtisky na tiskárnách přímo v laboratořích. Studenti MFF jsou zvyklí tisknout z mnoha 
různých formátů a kopírovací automaty by pravděpodobně srovnatelné pohodlí 
neposkytovaly. Vedení fakulty vzalo tento názor v potaz a pokusí se najít režim, který by 
vyhovoval jak potřebám studentů, tak hospodářským předpisům, včetně jednotného 
ceníku. Vedoucí labů navrhnou provozní řád, jednotný pro všechny fakultní počítačové 
laboratoře. Předávání služeb musí být důkladnější, než tomu bylo dosud. KD vzalo 
výsledky schůzky na vědomí a s navrženým postupem souhlasilo. Předchozí hlasování 
(viz bod 3.b) zápisu z 6. 3. 2013) bylo provedeno bez znalosti všech informací, a proto je 
děkan chápal jako orientační stanovisko svého poradního orgánu.  

 
c) Cestovní pojištění pro MFF: z výběrového řízení vyšla vítězně pojišťovna Uniqa, smlouva 

je připravena k podpisu.   
 

d) Žádosti o zapůjčení refektáře 

 Děkan FSV UK požádal o zapůjčení refektáře na 6. 5. 2013 od 13 do 19 hodin, se 
slevou či zcela zdarma. KD schválilo 50% slevu.  

 Společná žádost KJP a firmy Vakuum o zapůjčení prostor na čtyři hodiny dne 6. 6. 
2013 na akci pořádanou k dvacetiletému výročí působení na MFF. KD zapůjčení 
schválilo za poplatek ve výši 1000,- Kč, který uhradí firma Vakuum.  

 
e) Soustava vrtů a čerpadel na Karlově: končí topná sezóna, nastala tedy doba vhodná pro 

vyhodnocení efektivity investice. Uskutečnila se schůzka, které se zúčastnili prod. V. 
Baumruk, prof. V. Sechovský, tajemník fakulty a projektant. Výsledky jsou velmi 
povzbudivé. Tajemník zorganizuje setkání na úrovni vedení fakulty, pozváni budou 
kvestor UK a reprezentanti spřátelených sousedních fakult. Prod. M. Vlach zajistí na 
webu prezentaci tohoto moderního technologického zařízení.  

 
f) Koncertní křídlo do refektáře: děkan podepsal návrh investičního záměru a využije 

odpoledního jednání s představiteli vedení UK k jeho předání panu kvestorovi. Na 
financování koupě nástroje se budou podílet RUK a MFF společně.   

 
g) Interní dohoda týkající se patentů prof. V. Matolína (vyřizuje CPPT) konverguje a chýlí se 

k podpisu. 
 

h) KD vzalo na vědomí informaci prod. V. Baumruka, že původně odhadovaná suma 20 mil. 
Kč na investice v rámci PRVOUK P45 „Fyzika“ bude zvýšena na 39,5 mil. Kč. Proběhne 
řádným postupem, tzn. po schválení Radou PRVOUK  na RUK. Celkový objem financí 
v programu se tím nezmění.   

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
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a) Pavilon v Troji: RUK vrátil fakultě návrh investičního záměru k podrobnějšímu doplnění 
důvodů, proč nelze využít prostory, které v trojském areálu už jsou (prostory, kde je 
umístěný reaktor, nejsou pro výuku vhodné; přebudování haly tzv. Vývojových dílen, 
která je v současné době pronajímaná firmě VAKUUM Praha, pro potřeby výuky by bylo 
neefektivní, protože příliš nákladné. Rozšířený investiční záměr bude včas na RUK 
odeslán.  

 
b) Kampus Albertov: ačkoli přibyli ještě další dva manažeři, stále schází jasná základní 

koncepce této rozsáhlé investiční akce a konkrétní náplň stavby. Na 29. 4. 2013 je 
zorganizovaný seminář na PřF UK, přístup zájemcům je volný, očekává se vystoupení 
čtyř zahraničních expertů. Tzv. strategický výbor, jehož členy jsou proděkani pro rozvoj 
MFF, 1.LF a PřF, usiluje o to, aby na panelovou diskusi naplánovanou na odpolední část 
semináře byli přizváni odborníci, kteří mohou referovat o zkušenostech z výstavby a 
z provozu kampusů v ČR (např. z Brna, z Olomouce, z Pardubic). Prod. Z. Němeček 
svolá fakultní pracovní skupinu.  
Na 23. 4. 2013 je naplánovaná schůze Monitorovacího výboru. Stalo se po KD: pan 
rektor zasedání odložil o zhruba 14 dní, právě s ohledem na podněty strategického 
výboru.  
 

c) U-Multirank - dotaz pror. S. Štecha na ochotu MFF zúčastnit se hodnocení oboru Fyzika. 
(Kopii mailu dostali prodekani Z. Němeček, J. Trlifaj a V. Baumruk.) Sběr dat proběhne 
od června do prosince 2013. KD vyjádřilo souhlas, děkan ji sdělí na RUK v dané lhůtě do 
22. 4. 2013.  

 
 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) AS UK poslal návrh Změny Vnitřního předpisu UK, čj. 70/2013, a návrh Změny Statutu 
UK (část, týkající se Pravidel pro grafické užívání znaku UK a kodifikace znaků fakult UK 
– opakované předložení), čj. 71/2013. Případné pozměňovací návrhy je možné zaslat 
tajemníkovi AS UK nejpozději do 10. 5. 2013, 12:00 hodin. Navržené změny jsou na 
webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-5058.html 
Stanovisko k návrhu Mzdového předpisu UK zpracuje za vedení fakulty děkan do 2. 5. 
2013, návrh připomínek ke Statutu (logo) připraví prod. M. Vlach rovněž do 2. 5. 2013. Ve 
stejné lhůtě sbírá připomínky AS MFF. Jsou všechny předpoklady pro vydání společného 
stanoviska vedení fakulty a AS MFF.  

 
b) Žádost prof. D. Vokrouhlického o tvůrčí volno na ZS 2013/2014: děkan žádosti vyhoví. 

Současně požádal prod. V. Baumruka, aby do VR MFF navrhl jmenování dalšího, 
externího člena VR MFF, což by částečně „nahradilo“ plánovanou absenci prof. D. 
Vokrouhlického jako člena VR. T: do 15. 5. 2013.  

 
c) Prod. M. Rokyta informoval, že matematická sekce diskutuje o tom, zda mají pracovníci 

přijímaní na místo docenta rovnou dostat pracovní smlouvu na dobu neurčitou; podle 
některých názorů v sekci by byla vhodnější nejprve smlouva na dobu tří let. Děkan 
zopakoval úvahy, které ho k zavedení tohoto pravidla vedly; fakultní senát ho schválil. 
Nelze vyloučit individuální výjimky, proto je pravidlo uplatňováno zpravidla.   

 
d) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst a funkcí vedoucích pracovišť bude 

zveřejněno v deníku Lidové noviny, příloze Akademie, v úterý 23. dubna 2013.  
Stalo se po KD: obsah inzerátů je na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/ 

 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach 

http://www.cuni.cz/UK-5058.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
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a) Ing. D. Lanková poskytla odbornou instruktáž pracovníkům OMK, OVVP a organizátorům 
propagačních akcí. Ing. Martina Dobroňová bude kromě jiných pracovních povinností 
zastávat roli hospodáře OMK a OVVP.   

 
b) Výročí 20 let činnosti Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET: dne 25. 4. 2013 se 

koná pod záštitou Senátu PČR jedna z připomínkových akcí. Prod. Z. Němeček se 
nemůže zúčastnit, protože týž den bude zasedat Vědecká rada Univerzity Karlovy. Stalo 
se po KD: Slavnostního předání čestných uznání se zúčastnil prod. Vlach a Dr. 
Havlíčková.    

 
c) Diplomky na stojáka: podle zjištění prod. M. Vlacha zatím nemá tato akce záštitu rektora 

UK.  
 

d) Majáles 2013: rektor UK zaštítil tu část programu, kterou pořádá Studentská unie UK dne 
1. 5. 2013 dopoledne v Karolinu. Na rozdíl od „velkého“ Majálesu pořádaného 30. 4. 2013 
ve Stromovce.  

 
e) Spolek Matfyzák: prod. M. Vlach projednal s náčelníkem možné změny stanov spolku a 

otázku propagačních předmětů. Předběžně jednal s předsedkyní SKAS (zastoupení 
SKAS v dozorčím orgánu spolku).   

 
f) FotoFest: účast v porotě přislíbila také herečka a fotografka Ljuba Krbová. Více na webu, 

viz: http://fotofest.mff.cuni.cz/ 
 
g) Organizační řády soutěží FYKOSí Fyziklání a Fyziklání online: návrhy rozeslal člen SKAS 

Bc. K. Kolář. Po drobných úpravách, které doporučila právnička,  projedná finální verzi 
prod. M. Vlach s děkanem.  

 
h) Výhrady autorů k recenznímu řízení jejich knihy (viz bod 1.r) zápisu z KD konaného dne 

3. 4. 2013): děkan jednak osobně přijme jednoho z autorů dne 23. 4. 2013, jednak 
záležitost projedná s předsedou ediční komise MFF a s proděkany M. Rokytou, J. 
Trlifajem a M. Vlachem (dne 30. 4. 2013).   

 
i) Na děkanův dotaz po tabulce s přehledem korespondenčních seminářů sdělil prod. M. 

Vlach, že je vyhotovená a že ji pošle kolegiu mailem.   
 

j) Proběhlo jednání v ČT, o pořadu, který by se mohl jmenovat Svět podle Kláry.  
 

 
8. RŮZNÉ 
 

a) Čaj se senátory je sezvaný na středu 24. dubna 2013, 17:00 hodin, do pracovny děkana 
na Karlově. Přítomnost členů kolegia děkana je vítána.  

 
b) Koncerty MFF 

i) Jarní se uskuteční v úterý 23. dubna 2013 od 19:30 hod. ve Velké aule Karolina. 
Pozvánky jsou rozeslané. Program viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20130423.pdf 

 
ii) Předběžná informace děkana: prof. I. Klánský přislíbil zahrát hudbu F. Chopina na 

koncertní křídlo v refektáři, hosté by byli o přestávce pozváni na malý přípitek. 
 
iii) Adventní – rovněž návrh děkana: varhanní koncert v kostele P. Marie před Týnem, 

kde je pochován Tycho Brahe, by mohl zahrát Aleš Bárta. 
  

Definitivní dramaturgie koncertů bude jako obvykle konzultována s doc. J. Pavluchem.  
 
KD náměty sub ii) a iii) přijalo bez námitek.  

 
 

http://fotofest.mff.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20130423.pdf
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Zasedání skončilo ve 13:20 hodin. 
 
Zapsala: 
T. Pávková 



Zápis z 20. schůze kolegia děkana konané dne 15. května 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček, M. 
Rokyta, J. Trlifaj; na část jednání přizván Mgr. L. Veverka (k bodu 1.l) a 7.) 
M. Vlach 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze své schůze konané 17. dubna 2013.   
 
Děkan informoval o předběžných výsledcích voleb do SKAS.   
 

 
VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Prod. J. Trlifaj 
a) Soutěž GAČR na projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Interní termín pro 

podání návrhů na OVZS byl stanovený na 15. 5. 2013. Přestože neformálně bylo 
avizováno několik projektů nedospěl v této lhůtě na OVZS ani jeden návrh. Prod. J. Trlifaj 
apeloval na sekční proděkany, aby vedli pracovníky sekcí k dodržování termínů. 

 
b) Do soutěže TAČR Centra kompetence je zatím připravován jeden návrh z MFF (prof. J. 

Hajič). 
 

c) Hodnotící zpráva Univerzity Karlovy v oblasti vědy, výzkumu a vývoje: odbor analýz 
a strategií RUK poslal na MFF datovou základnu, komentář je v přípravě.  

 
d) Výzva na fakultní post-docs: inzerát byl podán a vystaven na postdocjobs.com a na 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2013postdoc.htm V současné době eviduje OVZS 
šest přihlášek. 

 
e) Na výzvu Rady pro výzkum, vývoj a inovace k vytvoření nového Seznamu 

recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR pro účely hodnocení 
výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů s platností 
od roku 2013 - viz http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=679030 - reagoval 
šéfredaktor The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. Prod. O. Čepek je 
informován.  

 
f)        Audit ERC projektů CCOSA (MFF UK) a ISORI (PřF UK): s částečnou podporou odboru 

strategií a analýz UK připravila příslušná oddělení na obou dotčených fakultách společné 
podklady požadované bruselskými auditory. Své vyjádření zaslal doc. D. Kráľ. Audit má 
proběhnout ve dnech 21. Až 24. 5. 2013. Prod. J. Trlifaj deklaroval svůj zájem auditu se 
zúčastnit.   

 
g) Do 17. 5. 2013 budou k vystavení na fakultní web připraveny nové pokyny pro uchazeče 

o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem vedených s podporou 
aplikace Habilion. Užívání Habilionu bude formalizováno směrnicí děkana. Dva uchazeči 
o zahájení habilitačního řízení již podali své přihlášky v nové aplikaci. 

 
h) Prod. J. Trlifaj a prod. O. Čepek osobně jednali s pror. I. Jakubcem o návrhu kritérií pro 

informatické obory (habilitace, profesorské řízení).  Na programu porady děkanů, kterou 
svolal pan rektor na 20. 5. 2013, je mimo jiné bod „návrh změny oborově specifických 
požadavků pro habilitační a jmenovací řízení“. Děkana MFF na poradě zastoupí prod. V. 
Baumruk, k projednání zmíněného bodu se na RUK dostaví prod. J. Trlifaj. Nová kritéria 
mají platit od 1. 9. 2013 a stanou se součástí pokynů na webu, o nichž se zmiňuje 
předchozí bod tohoto zápisu.   

 
i)        Spolupráce se zahraničními univerzitami: na pracoviště byly odeslány výzvy k podávání 

návrhů témat spolupráce v souvislosti s obnovením meziuniverzitní smlouvy s Univerzitou 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2013postdoc.htm
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=679030
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v Kodani a novým plánem spolupráce na léta 2014-2016 s Univerzitou v Heidelbergu. 
Plán spolupráce s Univerzitou v Heidelbergu zahrnuje také výzvu k podávání návrhů na 
akce k 25. výročí uzavření smlouvy mezi touto školou a Univerzitou Karlovou v Praze.  

 
j)        Seminář, jak podávat ERC projekty, se chystá koncem června t.r. v Karolinu, bude jej 

pořádat pror. P. Volf na RUK, jako instruktoři/přednášející se ho zúčastní členové 
hodnotících panelů ERC. Prod. J. Trlifaj o věci jednal s prof. Z. Strakošem. KD vzalo na 
vědomí, že z MFF se školení zúčastní skupina pracovníků, před časem nominovaných na 
seminář tohoto typu do Vídně.  

 
k) Koncepce ediční politiky UK: návrh zaslal pan rektor, stanovisko k návrhu koncepce 

požádal dostat do 15. 5. 2013, 16:00 hodin. Vyjádření MFF připravil prod. M. Vlach, po 
diskusi v KD připravil finální text vedoucí OMK Mgr. L. Veverka. Materiál byl 
v předepsané lhůtě zaslán na RUK a obsahoval kritické připomínky; obecně lze shrnout, 
že navržená ediční politika by si podle názoru MFF zasloužila podstatně přepracování.    

 
l)        PRVOUK: pror. P. Volf oznámil, že VR UK schválila dne 28. 3. 2013 průběžné zprávy 

programů za rok 2012, tedy také programů uskutečňovaných na MFF. Sekční proděkani 
jsou informováni, KD vzalo na vědomí.  

 
m) Bylo vyhlášeno 10. kolo interní grantové soutěže UK – nové projekty a projekty 

pokračující z let 2012 a 2011. 
 

n) Prod. J. Trlifaj zastoupí děkana na veřejné části XIX. valného shromáždění Učené 
společnosti ČR dne 20. 5. 2013. Na shromáždění bude předána pracovníkovi MFF prof. 
RNDr. Aleši Pultrovi, DrSc., Medaile Učené společnosti ČR za zásluhy o rozvoj vědy. 
Děkan uvedl, že vyznamenán bude také RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF– Učená 
společnost mu udělila Cenu pro pedagogy pro rok 2013.   

 
o) Česká hlava – návrhy lze uplatnit na RUK do 3. 6. 2013, nominace podává Univerzita 

Karlova. Kolegium souhlasilo se zopakováním návrhu na ocenění prof. RNDr. Jaroslava 
Nešetřila, DrSc.   

 
Děkan 
p) Udělení finančního bonusu za významné granty 2012 

(i)      Děkan požádal svým dopisem pror. P. Volfa o dodatečnou bonifikaci projektů, které 
byly bez zdůvodnění z bonifikace vyřazeny, přestože stejný typ projektů loni bonus 
získal. Žádost dokládala, že jde skutečně o projekty VaV (lze ověřit v CEP a RIV). 
Věc vyložil prod. J. Trlifaj. 

 
(ii)      Využití finančních prostředků, které MFF dostane jako bonusy za granty, by mělo 

být ve všech sekcích stejné. HOSP zřídí na těch pracovištích, kterým bonusy 
náležejí, zvláštní podúčty. Po diskusi o děkanově návrhu, aby bonusy nepodléhaly 
interní „dani“, se kolegium dohodlo odvody zachovat, jednotně ve všech sekcích, 
jako u ostatních grantů.  

 
(iii)      Děkan položil podobnou otázku jako sub (ii) v souvislosti s univerzitními post-doc, 

totiž zda neosvobodit od interní „daně“ mzdové výdaje na zahraniční pracovníky 
přijaté na pozici post-doc a z poloviny financované univerzitou a z poloviny 
fakultou. Kolegium v tomto bodě nedospělo k jednotnému závěru. Děkan chce 
dosáhnout snížení podílu mzdových prostředků, z nichž se odvádí interní „daň“ 
centru, a nastolit v tomto ohledu koncepční změnu.  

 
q) Děkan předložil AS MFF návrh na jmenování nového člena VR MFF, a to prof. Mgr. 

Pavla Jungwirtha, CSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 
Stalo se po KD: AS MFF návrh schválil.  

 
r) Setkání děkanů přírodovědně zaměřených fakult se uskutečnilo na Lipně ve dnech 19. a 

20. 4. 2013. Na závěr přijali účastníci text, který vyjadřoval jejich názor k IPn metodice a 
který formou dopisu odeslali náměstkovi MŠMT Tomáši Hrudovi. Na vyjádření telefonicky 
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reagoval prof. J. Hořejší. Prod. Z. Němeček podal v této souvislosti kolegiu informaci 
o stavu projednávání navržené Metodiky.  

 
s) Zamítnutí publikace An introduction to the Lebesgue integral k vydání v nakladatelství 

Karolinum: dne 30. dubna 2013 se uskutečnilo jednání, jehož se zúčastnili děkan, 
předseda ediční komise, proděkan pro vědu a zahraniční styky, proděkan pro 
matematickou sekci a proděkan pro PRopagaci. Po velmi důkladném prodiskutování 
neshledali účastníci schůzky na postupu předsedy ediční komise závady. KD vzalo tuto 
děkanovu informaci na vědomí.  

 
t) Dne 25. 4. 2013 přijal děkan a prod. O. Čepek představitele Russian State Social 

University. Návštěvníci měli zájem o setkání s představiteli MFF kvůli projednání 
možností případné spolupráce.  

 
u) Tzv. Středoevropská iniciativa (CEI): MŠMT poslalo mailem informace o možnosti 

předkládat žádosti o kofinancování projektů z Fondu spolupráce.  
 

v) Příprava tzv. Jarníkovské přednášky (2. října 2013): prod. M. Rokyta vede věc 
v patrnosti, hledá se vhodný řečník.  

 
w) Časopis AUC Math.-Phys.: kolegium prohovořilo návrh prod. J. Trlifaje, aby vydávání 

časopisu bylo koncem roku 2013 ukončeno. Po diskusi, ve které zazněly argumenty pro i 
proti, kolegium konstatovalo, že současná kvalita časopisu je velmi neutěšená a že je 
třeba jej výrazně transformovat, najít mu nový obsah, případně uvažovat o rasantnějších 
krocích.  

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík  
a) Cena Josefa Hlávky (celým názvem Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a 

absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované 
pracovníky Akademie věd České republiky): prod. F. Chmelík informoval KD, že obdržel 
dva návrhy (RNDr. Lukáš Ondič, Mgr. Josef Pihera), ale fakulta může navrhnout na RUK 
jen jednoho kandidáta. KD o nominaci rozhodne za týden. Statut ceny je na webu: 
  http://www.hlavkovanadace.cz/program_2013.php 

 
b) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy: prod. F. Chmelík obdržel celkem čtyři 

návrhy, všechny z informatické sekce (RNDr. Jakub Malý, Mgr. Josef Pihera, RNDr. 
David Mareček, Ph.D., a Mgr. Jan Hladký, Ph.D.). MFF může na RUK nominovat jen 
jednoho. Podklady k návrhům proto předal prod. F. Chmelík proděkanovi pro 
informatickou sekci se žádostí o posouzení. Statut ceny je webu: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy 
 

c) KD vzalo na vědomí, že okruh fakultních promotorů se podařilo rozšířit o doc. RNDr. 
Zbyňka Šíra, Ph.D., z matematické sekce.   

 
Prod. P. Kolman 
d) Dotační program MŠMT pro oblast poskytování vládních stipendií k podpoře studia 

uskutečňovaného v anglickém jazyce veřejnými vysokými školami: MŠMT nevyhovělo 
žádosti MFF o získání dotace na projekt Zajištění studia v oblasti informatika 
uskutečňovaného v anglickém jazyce a dotaci neudělilo.  

 
e) KD vzalo na vědomí, že anglický překlad pojmu „studijní oddělení“ bude znít „Student 

Affairs Department“.   
 

f) Prod. P. Kolman informoval o žádosti zahraničního studenta přijet na MFF studovat na 
rok. KD doporučilo žádat školné.   

 

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2013.php
http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-ceny-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy
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g) Studium v anglickém jazyce: KD nedoporučilo vyhovět žádosti studenta, aby mohl školné 
hradit formou splátek. Prod. P. Kolman je s tímto názorem ztotožněný. Prod. Z. Němeček 
by připustil úhradu školného po semestrech.   

 
h) Prod. P. Kolman informoval, že po dohodě s ÚFAL bylo dohodnuto řešení situace se 

stipendiem pro zahraniční studenty matematické lingvistiky.  
 
i) Dvouoborové studium učitelství Matematika v kombinaci s humanitním oborem: návrh 

připravuje Filozofická fakulta UK.  
 
j) Jednání prod. P. Kolmana s KaM UK o ubytování zahraničních studentů MFF studujících 

v angličtině vyústilo v příslib, že tito studenti budou ubytování za stejných finančních 
podmínek jako studenti čeští.   

 
k) Na programu schůze AS MFF dne 15. 5. 2013 bude návrh Směrnice děkana č. 7/2013, 

výplata stipendií.  
Stalo se po KD: AS MFF návrh projednal, kladně. Směrnice je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer07.htm 
 

l) Prod. P. Kolman poslal před schůzí kolegia pět materiálů a na zasedání je komentoval. 
Byly to tyto dokumenty: 
(i) Informaci pro AS, shrnující chystané změny v otevíraných studijních oborech, 

organizační změny, změny podmínek.  
(ii) Bakalářské studium v českém jazyce – údaje o počtu uchazečů, kterým je k 13. 5. 

2013 prominuta přijímací zkouška. 
(iii) Albeřský test z matematiky 2012 - porovnání výsledků pro studenty přijaté bez 

přijímací zkoušky a s přijímací zkouškou (zpracoval prod. M. Rokyta). 
(iv) Tabulku s počty studentů a absolventů doktorského studia od roku 1999 do roku 

2010.  
(v) Přehled uchazečů o doktorské studium za léta 2008 až 2012, kteří neabsolvovali 

magisterské studium na MFF UK.  
K posledním dvěma bodům: prod. P. Kolman má za úkol hledat cesty, jak přijímání do 
doktorského studia zjednodušit.  
 

Děkan 
m) Studentská anketa 

(i) Prod. F. Chmelík a vedoucí STUD rozeslali 7. 5. 2013 na pracoviště e-mail 
s žádostí o spolupráci při uskutečnění studentského hodnocení výuky, které 
proběhne 15. – 24. 5. 2013, formou papírové ankety.  

(ii) Děkan odmění nejlépe hodnocené učitele – bude předáno na předprázdninovém 
setkání zaměstnanců 19. června 2013. 

(iii) Děkan se chce setkat s garanty studijních programů a prodiskutovat s nimi 
nejvhodnější způsob, jakým reagovat na slovní připomínky studentů.  
Stalo se po KD: Schůzka je dohodnuta na 3. 6. 2013.  

Děkan konstatoval, že anketu i tentokrát provázejí nedostatky (pozdní rozeslání 
odpovědních archů; příliš nadhodnocené počty odpovědních archů; posílání formulářů na 
pracoviště, která garantují daný předmět, nikoli na pracoviště, kde působí jeho vyučující).  
 

n) KD vzalo na vědomí informace děkana z Čaje se senátory konaného dne 24. 4. 2013.  
 

o) Čerpání přidělených prostředků na realizaci služeb pro studenty se specifickými 
potřebami v roce 2013 – mail z ekonomického odboru RUK byl předán RNDr. R. Krylovi 
(Laboratoř Carolina) a Mgr. L. Krumpovi, který má na MFF na starosti agendu studentů 
se specifickými potřebami.  

 
p) Podpora z Fondu Karla Urbánka – také letos vyprší termín pro podávání žádostí poslední 

květnový den. Prod. V. Baumruk zjistí, zda existují adepti. 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer07.htm


Kolegium děkana MFF 15. května 2013 
 
 

5 

 

a) KD schválilo rozpočtovou úpravu (k bonusům za granty viz v bodě 1.q) tohoto zápisu): 
 

Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámka 

RUK  4 942 180 neinvestice bonusy za granty 

z toho: sekce fyziky 1 346 340   

 sekce informatiky 2 907 840    

 sekce matematiky 688 000   

RUK 100-04/110 16 500 neinvestice PRVOUK P02- bonifikace 

RUK 300-04/130 16 500 neinvestice PRVOUK P15- bonifikace 

 
Bonusy budou přiděleny na pracoviště, jimž budou k tomuto účelu zřízeny zvláštní účty. 

 
 
b) Na pasportizaci budov a pracovišť MFF zadanou rektorátem UK (hrazenou ale z rozpočtu 

MFF, ve výši 435 tis. Kč) by mohlo navázat přesné zaměření inženýrských sítí, oken, 
topení atd. v rámci nadstandardní nabídky dodavatelské firmy. Odhad ceny činí 300 tis. 
Kč, z rozpočtu SB. Kvůli srovnání cen požádal děkan o konkurenční nabídku.  
Prod. Z. Němeček doporučil, aby poté, kdy bude mít MFF hotovou úplnou evidenci 
prostor, vydal děkan jeden dislokační výměr a všechny dílčí předchozí zrušil.  

 
c) KD schválilo Směrnici děkana č. 8/2013, stanovení organizace k zabezpečení požární 

ochrany, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer08.htm 

 
d) KD schválilo Příkaz děkana č. 5/2013, dislokační výměr, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz05.htm 
 

Místnost M224 ve druhém poschodí Ke Karlovu 3 bude opět k dispozici proděkanům. 
Klíče od místnosti předala proděkanům na zasedání T. Pávková.  
 

e) Rozšíření nájemní smlouvy s Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT o malou 
místnost bez oken v suterénu v Troji (jako sklad): trojská pracoviště nemají o prostor 
zájem, děkan požádal tajemníka fakulty, aby vyčíslil, o kolik se nájem zvýší. 

 
f) Žádost dr. O. Bojara o zapůjčení poslucháren v malostranské budově MFF pro konání 

akce ve dnech 9. – 14. 9. 2013: KD schválilo zapůjčení zdarma.   
 

g) Žádost studenta Martina Petra o finanční podporu jeho účasti na akademickému 
šachovém turnaji  v Kazani by měil posoudit studijní proděkan a proděkan pro 
PRopagaci.  

 
h) Koncertní křídlo: investiční záměr byl na RUK schválen, kupní smlouva je připravena 

k podpisu.   
 
i) Koleje a menzy UK nabízejí k odkoupení inventář. MFF nabídku nevyužije.  

 
j) Cestovní pojištění pracovníků MFF před služební cestou do zahraničí: tajemník 

informoval o výhradách prof. J. Antocha vůči cestovnímu pojištění sjednanému fakultou 
(byli pominuti odborníci na pojišťovníci z MFF, letecké společnosti „vnucují“ pojišťování 
letenek). Tajemník připomněl, že smlouva s pojišťovnou Uniqua byla uzavřena po 
otevřeném výběrovém řízení, Uniqua poslala nejlepší nabídku. K věci se vyslovil také 
prod. M. Rokyta.  Odpověď prof. J. Antochovi napíše tajemník, prod. M. Rokyta dostane 
kopii.   

 
k) Zákaz vstupu psů do budov MFF: děkan ponechal rozhodnutí v této věci na tajemníkovi 

fakulty. Stalo se po KD: zákaz byl zrušen.   
 

l) Žádosti o zapůjčení prostor MFF 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer08.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz05.htm
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(i)      Refektář dne 31. 5. 2013 od 8 do 9 hodin (Gymnázium Ch. Dopplera pro předávání 
maturitních vysvědčení). KD schválilo zapůjčení zdarma.   

(ii)      Zasedací místnost Ke Karlovu 3 dne 6. 6. 2013 pro opakování kursu 
z vysokoškolské legislativy (organizuje Mgr. M. Vyšinka). KD schválilo pronájem za 
částku 2000,- Kč. Tato zvýhodněna cena je podmíněna uspořádáním kursu pro 
pracovnice děkanátu na podzim 2013.  

 
Děkan 
m) Výhrada Mgr. P. Vláška k rozpočtu odd. PSíK na rok 2013: děkan záležitost vyřídí patrně 

až po svém návratu ze zahraničí. Kol. P. Vláška o tom informoval.   
 
n) KD souhlasilo s návrhem prod. O. Čepka, aby důležitá oznámení děkanátu, např. 

o změnách ekonomických pravidel (nedávno to byl výklad tzv. technické novely zákona 
o DPH) předem schválil tajemník fakulty, případně další členové vedení.  

 
o) Školné za uskutečnění studijního programu pro zahraniční studenty, který v akad. roce 

2011/2012 zajišťoval ÚFAL, dostala MFF teprve ve druhé polovině prosince 2012, a tak 
bylo zaúčtováno ve prospěch stipendijního fondu; převod do střediska ÚFAL nebyl 
proveden. Kolegium děkana souhlasilo s rozpočtovou úpravou, která odpovídající částku 
jmenovanému pracovišti vyrovná.  

 
p) Studium v angličtině – únorové kolo přihlášek: přišla první záloha na školné.  

 
q) Dohoda o úhradě nákladů spojených s patentovými přihláškami prof. V. Matolína a 

o dělení případného zisku z patentů: smlouva podepsaná p. děkanem je poslaná 
k signování prof. V. Matolínovi. Děkan ve spolupráci s prod. V. Baumrukem a tajemníkem 
fakulty dohodne, ze kterých finančních zdrojů budou patentové poplatky hrazeny a 
v jakém poměru. Doklad o udělení japonského patentu č. 5214032 prof. V. Matolínovi, 
který poslala patentová kancelář Hák, Janeček & Švestka, bude uložen u tajemníka 
fakulty.   

 
r) Stavební akce na MFF: podle názoru některých členů vedení neprobíhají procesy 

provázející rekonstrukce a stavby dostatečně transparentně, a proto je KD podrobí 
hlubšímu zkoumání. Více na příští schůzi kolegia.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Výstavba pavilonu v Troji: uskutečnila se schůzka s arch. Jarošem, prezentace na MŠMT 

je naplánovaná na 29. 5. 2013. Celkově se příprava výstavby vyvíjí zdárně.  
 
b) Kampus Albertov 

(i)      Celodenní akce na PřF (seminář s vystoupením architektů) proběhla 29. 4. 2013. 
Z pohledu architektonického bezesporu zajímavé, avšak prezentované zahraniční  
kampusy mohou těžko sloužit jako reálná inspirace pro Albertov, snad jen lékařský 
komplex v Barceloně, a i ten vzdáleně.  

(ii)      Schůze strategického výboru se konala 10. 5. 2013. Informaci o jejích závěrech 
podal prod. Z. Němeček. Bude obnovena činnost Vědecké rady Kampus Albertov, 
ovšem v pozměněném složení. Prod. Z. Němeček shromáždí požadavky MFF na 
přístrojové vybavení. Prod. V. Baumruk bude jednat s pror. M. Tichým. Nutnou 
podmínkou pro vybudování Kampusu jako centra sloužícího všem zúčastněným 
subjektům užitečně a bez personálních sporů je důsledná a účinná koordinace 
všech aktivit.  

(iii)     Děkan informoval o jednání s manažerkou projektu a jednání s děkanem 1.LF. 
Zasedání Monitorovacího výboru je svolané na  17. 5. 2013. Prod. Z. Němeček 
zdůraznil, že důležité bude znát budoucí provozní náklady Kampusu. Záleží na 
výsledku architektonické soutěže. Jedním z podstatných kritérií musí být 
energetické úspory.  
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(iv)      Návrh smlouvy o finančním podílu MFF na dosud vydaných nákladech na přípravu 
výstavby Kampusu, jak jej zaslala PřF UK, vykazuje nedostatky. Podrobněji bude 
děkana informovat tajemník fakulty.  
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Vyjádření k návrhu Změny vnitřního mzdového předpisu UK, čj. 70/2013: bylo odesláno 
tajemníkovi AS UK v předepsaném termínu, jako společné stanovisko vedení MFF UK a 
Akademického senátu UK.  

 
b) Děkan jmenuje komise pro výběrové řízení na obsazení pracovních místa v sekcích a 

funkcí vedoucích/ředitel pracovišť. Návrhy na složení komisí již poslali resp. pošlou 
sekční proděkani.   

 
c) Výplatnice zaměstnanců MFF mají rozšířený obsah – uvádějí finanční zdroje včetně 

zdroje odměn.  
 
d) Děkan vyhověl žádosti Mgr. Jana Žemličky, Ph.D., a udělil mu tvůrčí volno na období od 

1. 8. 2013 do 31. 1. 2014.  
 

e) Pan Leoš Hájek požádal o skončení svého pracovního poměru na MFF ke dni 30. 6. 
2013. Jeho agendu jako referenta BOZP a PO převezme od 1. 7. 2013 na 0,5 úvazku 
nový pracovník, část agendy převezme pí Jana Ježilová.   

 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach se na zasedání omluvil, zastoupil ho vedoucí OMK Mgr. L. Veverka.  
a) Akce „čerpadla“, plánovaná na 31. 5. 2013, 11:00. V jednání je účast rozhlasu, televize. 

KD schválilo program a seznam hostů navržený OMK.  Prod. Čepek navrhl zvážit, zda by 
nebylo vhodné vybudovaný systém přihlásit letos či příští rok do soutěže Energy Globe 
Award energeticky úsporných staveb a technologií, která je pořádána firmou E-ON. 

 
b) Byly podány žádosti o dotaci MŠMT na soutěže Náboj, FYKOSí Fyziklání, Fyziklání 

online a na Českou lingvistickou olympiádu. 
 

c) Dne 13. 5. 2013 proběhlo slavnostní představení nových prostor OMK a nového webu 
resp. jeho faceliftu. Pozitivní (nezaplacená a neobjednaná) reakce na webu - Česká 
pozice, viz: 
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/v-cem-je-mezinarodne-skvela-
univerzita-karlova 
 

d) Zapůjčení či pronájem refektáře 
i) Pronájem refektáře a sousední malé auly kanadské firmě ASET na uspořádání 

konferencí v období letních prázdnin 2013 – bližší informace poslal kolegiu prod. 
M. Vlach mailem (několik konferencí celkem pro 1500 osob). KD návrh prod. M. 
Vlacha projednalo a po diskusi většinou hlasů schválilo odeslání cenové nabídky 
poptávající firmě, bez slevy, protože jde o komerční akci. Pokud dojde k dohodě, 
musí být písemně sjednáno - kromě jiného - že MFF nebude s pořádanými 
konferencemi uváděna do žádné jiné souvislosti než adresou místa konání.   

 
e) Předprázdninové setkání dne 19. června 2013 - organizační zajištění: KD souhlasilo, aby 

se akce konala opět v Troji, od 16:00 hodin a aby byla otevřena zaměstnancům a 
doktorandům fakulty. Limit celkových nákladů zůstává jako loni, tzn. 300 tis. Kč včetně 
DPH. O hudební složku setkání se postarají skupiny Humbuk, Sebranka a band prof. J. 
Horáčka. (Z: tajemník fakulty.) Kromě pracovníků MFF budou jako hosté pozváni děkan a 
tajemník FJFI ČVUT a ředitel firmy VAKUUM. Včasné obeslání co největšího počtu 
zvaných zajistí OMK.   

http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/v-cem-je-mezinarodne-skvela-univerzita-karlova
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/v-cem-je-mezinarodne-skvela-univerzita-karlova
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Prod. M. Rokyta v této souvislosti uvedl, že nechal zřídit mailovou adresu msekce-
zam@karlin.mff.cuni.cz, posílající poštu všem zaměstnancům matematické sekce. Děkan 
by uvítal, kdyby existovala mailová adresa sahající k maximálnímu počtu pracovníků 
fakulty; ta současně užívaná utvary@mff.cuni.cz má omezení. 

 
f) Vyjádření k návrhu Změny Statutu UK (části týkající se Pravidel pro grafické užívání 

znaku UK a kodifikace znaků fakult UK – opakované předložení), čj. 71/2013: bylo 
odesláno tajemníkovi AS UK v předepsaném termínu, jako společné stanovisko vedení 
MFF UK a Akademického senátu UK.  

 
g) Dne 10. 5. 2013 zasedala Ediční komise AS UK, kde se měla projednávat změna Statutu 

(viz bod výše tohoto zápisu). Zasedání se zúčastnil předkladatel návrhu pror. M. Šobr, za 
MFF předseda AS doc. J. Dolejší. Zápis poslal doc. J. Dolejší děkanovi, prod. M. 
Vlachovi a Mgr. L. Veverkovi. Není vyloučena možnost výjimky pro znak MFF vytvořený 
akad. sochařem Zdeňkem Kolářským, aby jej mohla MFF dále používat.   
 

f) Pror. M. Šobr poslal technické podklady pro grafické podoby znaků UK. Předáno prod. M. 
Vlachovi a OMK. Jde o typografickou úpravu podoby univerzitní pečeti.  

 
g) Veletrh Gaudeamus, Brno, 5. - 8. 11. 2013: podklady k účasti MFF poslal pror. M. 

Šobrovi prod. M. Vlach.  
 

h) FotoFest: znělka je hotová, propagační kampaň byla zahájena. Časopisy 100 + 1 
zahraniční zajímavost  a Čs. časopis pro fyziku zdarma otiskly inzeráty informující o akci.  
Uvažuje se o projektu grantové podpory pro festival, zatím je věc v ideové rovině.   

 
i) MFF dostala cenu AMAVET. Dvacátý ročník soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 

a související výroční konference v Senátu ocenily dlouhodobý přínos MFF UK k rozvíjení 
zájmu mládeže o vědu a techniku. Čestná uznání obdrželi také další pracovníci fakulty. 
Více na fakultním webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-05-amavet/ 

 
j) Druhý překladatelský maraton Khanovy školy: MFF UK spolupořádala dne 11. května 

2013 překladatelský maraton Khanovy školy. Ta se snaží zlepšit možnosti vzdělávání 
pomocí multimediálních materiálů, které zdarma zveřejňuje na svém webu. Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-05-khan/. Překladatelského maratonu se 
zúčastnil mj. generální ředitel Microsoft ČR Roman Cabálek. Od organizátorů přišlo 
oficiální poděkování pro pracovníky fakulty, jmenovitě byli uvedeni Mgr. Martin Děcký 
(KDSS, OMK), Mgr. Luboš Veverka (OMK) a PhDr. Petra Hoffmannová (KNIH). 

 
k) Návštěva studentů z univerzity v Delftu: hostů se ujal Mgr. M. Děcký, provedl je po 

fakultě, podal zevrubné informace o studiu na MFF. Prof. R. Barták a Dr. P. Gregor 
připravili a přednesli odbornou přednášku. Propagační účinek akce bude patrně málo 
významný, protože návštěvníci byli více turisty než zájemci o studium.   

 
l) „Polidštěné“ přijímací zkoušky na MFF: kartičky zvoucí do Matfyz-Café byly odeslány; 

zajistili studenti, o grafickou podobu kartičky byla vedena diskuse. 
 

m) KD vzalo na vědomí velmi předběžnou informaci Mgr. L. Veverky o zájmu časopisu  
Vesmír navázat bližší spolupráci s MFF spočívající v tom, že edice článků by probíhala 
přímo na MFF, výměnou za propagaci fakultních aktivit. Bude předmětem jednání 
vedoucího OMK s vedoucím redaktorem časopisu po 20. 5. 2013. Mgr. L. Veverka si je 
vědom možných úskalí takto zamýšlené spolupráce (napsat kvalitní popularizační článek, 
aby dobře vyhovoval zadání redakce časopisu Vesmír co nejjednodušším způsobem 
podat vědecké téma a současně aby uspokojoval svého autora po odborné stránce, není 
snadný úkol).  

 

 

 

mailto:msekce-zam@karlin.mff.cuni.cz
mailto:msekce-zam@karlin.mff.cuni.cz
mailto:utvary@mff.cuni.cz
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-05-amavet/
https://khanovaskola.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-05-khan/
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RŮZNÉ 
 

a) Dne 2. 5. 2013 zahájilo svou činnost Nečasovo centrum slavnostním seminářem 
v refektáři MFF UK, za účasti J.M. rektora UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., 
předsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c. Slavnosti se dále zúčastnili tito 
význační zahraniční hosté: prof. Dr. Willi Jäger (Universität Heidelberg), prof. Dr. Maria J. 
Esteban (Université Paris-Dauphine), předsedkyně komise pro aplikovanou matematiku 
Evropské matematické společnosti, prof. Dr. Jörg Liesen (Technische Universität Berlin) 
a prof. Dr. Endre Süli (University of Oxford). Kromě zmíněných osob přednesli krátký 
příspěvek i prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan MFF UK, a prof. RNDr. Jaroslav 
Nešetřil, DrSc., ředitel IÚUK a centra DIMATIA. S historií, současností a budoucností 
Nečasova centra seznámil účastníky semináře jeho současný ředitel prof. RNDr. Josef 
Málek, CSc., DSc. V rámci slavnostního odpoledne předal rektor UK prof. E. Sülimu 
dekret hostujícího profesora UK. Prof. Süli v závěru odpoledne přednesl kolokviální 
přednášku "Finite element algorithms for Kolmogorov equations: stability, adaptivity, 
tractability". 

 
b) ERUDIO a ÚVT UK (jako bod do programu navrhl prod. M. Rokyta) – z časových důvodů 

bylo odloženo na příští schůzi KD.  
 

c) Slavnostní zasedání v Nitře při příležitosti 20. výročí založení Fakulty přírodních věd (14. 
a 15. 5. 2013): prod. F. Chmelík, který měl zastupovat děkana, se musel ze zdravotních 
důvodů omluvit.  

 
d) Na slavnostním zasedání v Košicích při příležitosti 50. výročí založení Přírodovědecké 

fakulty UPJŠ (20. 5. 2013) děkana zastoupí prod. M. Rokyta.  
 

e) Děkan přijal pozvání předsedy GAČR na setkání s vedoucími osobnostmi European 
Mathematical Society a International Mathematical Union konané dne 4. 6. 2013.  

 
f) Schůzky na Pedagogické fakultě UK dne 21. 5. 2013 od 13:00 hodin, na kterou jej 

pozvala děkanka Pedagogické fakulty UK, se děkan nemůže zúčastnit, protože bude 
služebně v zahraničí. Cílem jednání je představit plány Katedry anglického jazyka 
a literatury jako univerzitního centra pro mezinárodně uznávané zkoušky z anglického 
jazyka a prodiskutovat možnosti spolupráce s fakultami UK. Vedoucí Kabinetu jazykové 
přípravy na MFF je o této aktivitě informována. Učitelé KJP jsou ale dost vytíženi vlastní 
výukou a také „Angličtinou pro matematiky“ v rámci mezinárodního programu UNICERT 
III s akreditací konat zkoušku C1 CEFR.  

 
g) Zahájení WDS dne 4. 6. 2013 v 9:00 hodin se v děkanově zastoupení ujme prod. M. 

Rokyta.   
 
h) Žádost pí Moniky Wojtas z Marek Lewinson Publishers, aby mohla dne 20. 5. 2013 

navštívil MFF a setkat se s některým z jejích představitelů: děkana zastoupí prod. P. 
Kolman.  

 
i) Schůzka s firmou Czechinvest je dohodnuta na 15. 5. 2013, 16:00 hod. Zúčastní se jí 

děkan, prod. O. Čepek a další pracovníci informatické sekce a OVVP. 
 

j) Setkání s ředitelem znalostního společenství InnoEnergy p. Diego Paviou, na které 
děkana pozval ředitel Centra výzkumu Řež, s.r.o., se koná 22. 5. 2013. Děkan se omluví, 
bude ve stejnou dobu v zahraničí. Podle názoru ředitele ÚČJF se akce týká energetiky, 
tedy oblasti, do které pracoviště MFF nezasahují. 

 
k) KD schválilo služby členů vedení o letních prázdninách 2013.  
 

Zasedání skončilo v 16:00 hodin. 
Příští schůze kolegia děkana se bude konat 22. 5. 2013, řídit ji bude prod. J. Trlifaj. 
Zapsala: T. Pávková 



Zápis z 21. schůze kolegia děkana konané dne 22. května 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, , A. Líska, Z. Němeček, M. Rokyta, J. 
Trlifaj, M. Vlach; na část jednání přizván Mgr. P. Vlášek - k bodům 1) a 2) 
J. Kratochvíl 

 
 
 
Schůzi řídil zastoupení děkana prod. J. Trlifaj. Začala v 9:05 hodin.  
Body programu, k nimž byl přizván Mgr. P. Vlášek, začaly v 10:40 hodin.  
 
 
 
 
Otázky na Mgr. P. Vláška, vedoucího odd. PSíK. 
1) Selhání mailové pošty na děkanátě 11. a 12. 4. 2013. Písemné vyjádření Mgr. P. Vláška dostalo 

KD předem mailem, podrobnější poskytl kol. Vlášek na zasedání. Reagoval také na dodatečné 
sdělení vedoucí OVZS k tzv. sdíleným složkám, totiž že 17. 5. 2013 v době přijímání návrhů 
projektů na podporu excellence GAČR došlo k přeplnění této složky; oznámení zaslal jeden 
z navrhovatelů, kterému došla zpráva o přeplnění schránky. Proděkani M. Vlach a P. Kolman 
konstatovali, že podobné problémy – nedostatek kapacity v elektronických složkách - se projevily 
také na OMK a u kol. S. Veselého, a navrhli tuto kapacitu nelimitovat. Mgr. Vlášek upozornil na 
bezpečnostní rizika: jednak ani disky nemají neomezenou kapacitu a hlavně roste nebezpečí 
spamů, jejichž následky by postihly celý server; se zvýšením kapacity se zvyšuje objem 
zálohovaných dat, což stojí finance. Prod. J. Trlifaj poukázal na možné finanční důsledky, které by 
fakulta nesla např. v situaci, kdy by projekty GAČR nebyly agentuře odeslány v předepsané lhůtě. 
Kol. Vlášek potvrdil, že přeplňování mailových schránek lze technicky odstranit, dal by ale 
rozhodně přednost účinné spolupráci s jednotlivými uživateli. Termíny a závislost na 
elektronických prostředcích je stále větší, jako kritický technický bod vidí serverovnu. Technika je 
ostatně vystavena i nečekaným živelním pohromám. K otázce, zda zadat vývoj nové aplikace, 
uvedl prod. M. Vlach, že OMK a OVVP by muselo důkladně promyslet celou šíři svých potřeb a 
nároků.  
 

2) Pořízení elektronické databáze archivující granty. 
Vedoucí OVZS elektronický archiv žádá již dlouho a opakovaně. Kol. Vlášek konstatoval, že 
takový požadavek zakládá na hlubší debatu o personálním obsazení PSíK a jeho pracovní 
kapacitě. Oddělení sice má od vedoucího OVZS hrubé zadání požadavku, ale nestačí plnit ani 
úkoly s přidělenou vyšší prioritou. Pracovníci oddělení se musejí starat o počítače na děkanátě 
(asi 80 plus 10 notebooků) a operační systémy na Karlově. V dubnu 2014 končí podpora 
operačního systému Windows XP ze strany Microsoft. Již zhruba půl roku připravuje PSíK 
přechod na nový systém, což není triviální s přihlédnutím například na komunikaci s bankami a 
s jejich speciálními programy vyžadujícími hodně ladění, dále s ohledem na průběh roku na 
vysoké škole, kdy je třeba se vyhnout kritickým pracovním obdobím jako je výuka v semestru 
nebo konec kalendářního roku. Přípravné kroky k přechodu na nový systém proto musejí být 
hotové během léta a nelze je odkládat. Další úlohou jsou přesun fakultního webu (a Studuj Matfyz, 
fyzikálního webu) na jiný operační systém. RUK plánuje začít od roku 2014 vydávat kartový 
systém pro vstup do objektů, řešení dosud není jasné. KD diskutovalo o fyzickém rozmístění 
záložišť dat. Prod. Z. Němeček vyjádřil naději, že by se mohlo podařit získat prostředky 
z nevyužitých evropských fondů na pořízení nové serverovny v Troji, včetně záložního chlazení. 
Prod. O Čepek doporučil zřídit dvě vzájemně zastupitelná centra s co největší automatizací.  
Otázka, zda najmout novou pracovní sílu na pořízení elektronického archivu (zadání zhruba před 
rokem načrtla vedoucí OVZS), nebyla zodpovězena.  

 
Dále se KD věnovalo činnosti firmy ERUDIO a ÚVT UK. Podnět k tomu dal prod. M. Rokyta, který jako 
příklad vleklého a neuspokojivého postupu s poměrně chudými výsledky podrobněji popsal proces 
„načítání“ členů komisí pro státní závěrečné zkoušky v SIS. Tento problém je  „řešen“ od roku 2010 
bez uspokojivých výsledků a není zdaleka jediný. Prod. O. Čepek se ke kritickému hodnocení přidal; 
ani jeho zkušenosti nejsou dobré, například to, že SIS rozlišuje, zda se loguje jako pedagogický 
pracovník, nebo jako proděkan, mu připadá nesmyslné, když historie fakulty nezná případ, že by 
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proděkan nebyl současně pedagogem.  Prod. J. Trlifaj uvedl, že v souvislosti s aplikací Habilion získal 
s pracovníky ÚVT UK dobrou zkušenost. Mgr. P. Vlášek mj. připomněl, že vývoj SIS se výrazně 
zpomalil poté, kdy roli zadavatele centrálně převzal ÚVT UK za celou UK. Je ale třeba pochopit úsilí 
zavést pokud možno jednotný způsob pro všech 17 fakult univerzity; a to je velice obtížná úloha. Po 
diskusi se kolegium shodlo na tom, že by bylo užitečné probrat připomínky fakulty na zvláštní schůzce 
přímo se zástupci ÚVT UK (Mgr. Maňáskem jako vedoucím studijní agendy) a se zástupci firmy 
ERUDIO. Za MFF by se jednání ujali proděkani M. Rokyta a O. Čepek a RNDr. P. Zakouřil. Prod. M. 
Rokyta požádá kol. P. Zakouřila, aby tlumočil v ÚVT UK a firmě ERUDIO požadavek na schůzku.   
Co se týká aplikací používaných na studijním oddělení, Mgr. P. Vlášek připomněl, že jsou „šité na 
míru“ referentkám oddělení. Pokud má Bc. S. Veselý s programem potíže nebo mu nevyhovuje, může 
se na něj obrátit.   
 
3) Výběrová řízení na stavební zakázky na MFF: z iniciativy prod. P. Kolmana se KD rozhodlo 

provést interní inventuru, zpětně ode dne 6. září 2012. Bude se tím zabývat pracovní skupina ve 
složení: děkan, tajemník, proděkani Z. Němeček, O. Čepek a P. Kolman.  Podklady připraví 
správa budov, pokyn SB dá tajemník fakulty. Předběžně je dohodnuta schůzka na 3. 6. 2013.   
Stalo se po kolegiu: schůzka musela být kvůli povodním odložena.  

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Soutěž GAČR na projekty na podporu excelence v základním výzkumu: interní termín pro 

podání návrhů na OVZS - 15. květen 2013 - pochopili navrhovatelé jako velmi orientační, 
což zbytečně způsobilo na oddělení pracovní stres. Vzhledem k malému počtu projektů 
se jej podařilo zvládnout, ale nemuselo by tomu tak být v budoucnu.  

 
b) Bonus za granty: děkan dopisem požádal o dodatečnou bonifikaci projektů, které byly 

bez zdůvodnění vyřazeny z bonifikace, přestože stejný typ projektů loni bonus získal. 
Podle sdělení pror. P. Volfa bude neuznání projektů INGO kompenzováno z 50 %. 
Projekt programu NÁVRAT bonifikován nebude. 

 
c) Bonusové monografie a výsledky posouzení návrhu MFF ze strany RUK (členové KD 

dostali mailem). Prod. J. Trlifaj dne 20. 5. 2013 kontaktoval pror. P. Volfa. Dne 22. 5. 
2013  přišlo finanční ohodnocení, dopisem pror. Volfa. Všechny fakultní návrhy byly 
akceptovány. Celkově UK rozdělila formou bonusů sumu 12,5 mil. Kč mezi autory 
64 titulů.  

 
d) Fond mobility UK: KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o výsledku návrhů 

podaných z MFF. Všechny návrhy byly přijaty, financování bylo v některých případech 
krácené nebo bylo rozhodnuto o financování kombinovaném (z rozvojových projektů 
MŠMT).  

 
e) Výzva Technologické agentury k nominaci mladých vědců do Vilniusu 6. – 8. 11. 2013 

(Horizont 2020). Akce je určena na podporu aplikovaných projektů. Ty adepty, jejichž 
pobyt má být placen z prostředků EU, je nutno nahlásit do 24. 5. 2013. Oni sami se 
musejí pak on-line k účasti přihlásit. Sekční proděkani navrhli kolegy T. Mančala a 
Křivánka. 

 
f) Audit projektu prof. D. Kráľe (a projektu řešeného na PřF UK) byl zahájen 21. 5. 2013. 

Auditu budou dne 23. 5. 2013 přítomni mj. prof. J. Sgall, dr. O. Pangrác, kolem 9.30 se 
uskuteční po skypu rozhovor s D. Kráľem. Písemné závěry auditu budou fakultě sděleny 
zhruba za měsíc. Případné finanční důsledky ponese MFF. Prod. O. Čepek uvedl, že 
dohoda v informatické sekci je taková, že případné sankce budou uhrazeny z bonusu 
projektu.  

 
g) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem – úprava kritérií pro některé obory: 

ohledně kritéria pro informatické obory se uskutečnilo jednání proděkanů J. Trlifaje a O. 
Čepka s prorektorem pro akademické kvalifikace prof. I. Jakubcem. Později, na poradě 
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děkanů dne 20. května t.r., byl předložen návrh změn Doporučených hledisek hodnocení 
pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem podle oborově specifických 
požadavků v oblasti publikační činnosti a citací na základě podnětů z fakult a diskuse 
v kolegiích rektora. Materiál uvádí informatiku i nadále společně s oborem matematika, 
ale opatřené hvězdičkou, *"Ekvivalentními výsledky" se v oboru informatika rozumí 
takové výsledky, které jsou považovány za stejně hodnotné jako publikace s IF“. Nová 
kritéria by měla platit od nového akademického roku. Do 10. 6. 2013 mohou fakulty poslat 
podněty na změny projednávaného návrhu. Z: prod. J. Trlifaj.  

 
h) Habilion: nové pokyny pro uchazeče o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem vedených s podporou aplikace Habilion jsou připraveny. V pátek 24. 5. 2013 
se uskuteční schůzka s Mgr. L. Veverkou (vystavení pokynů na www stránky MFF). 

 
i) Cena Josefa Hlávky pro nestory vědy - T: do 18. 6. 2013, předtím do 3. 6. 2013 na 

OVZS.  
 

j) Národní cena vlády Česká hlava 2013: podle nového sdělení RUK bude UK podávat 
společný návrh jednoho kandidáta jen v této hlavní kategorii soutěže. MFF předloží návrh 
na ocenění prof. J. Nešetřila, dokument zpracuje prod. O. Čepek (podklady má vedoucí 
OVZS). Do 3. 6. 2013. Kandidáty na ocenění v ostatních kategoriích mohou v rámci 
soutěže navrhovat jednotlivé fakulty přímo do Nadace Josefa Hlávky. Jsou to tyto 
kategorie: 
Cena společnosti Kapsch, Cena Nadačního fondu Česká hlava, Cena Ministerstva 
životního prostředí ČR, Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Cena 
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Podrobnosti viz: 
http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=537&csum=1c16c53 
Interní termín pro zasílání návrhů na OVZS stanovilo KD na 15. 6. 2013.  
   

k) ELI Beamlines – tisková konference 24. 5. 2013 v budově AVČR: za děkana se zúčastní 
prod. V. Baumruk. Zvlášť pozván prof. J. Hála, zastoupí ho prof. P. Malý. 

 
l) Prod. V. Baumruk informoval o 4. Česko-slovenské vědecké konferenci ve fyzice, konané 

v Bratislavě ve dnech 16.-17. 5. 2013. Soutěžící z MFF zaznamenali úspěch, získali dvě 
první a jedno třetí místo.  
Sekce experimentální fyzika 
1. místo 
Michal Vališka: Evolution of magnetism in UCo1-xRuxGe 
3. místo 
Jaroslav Valenta: Tlakem indukované změny v magnetickém chování sloučenin typu 
RECo2 
Sekce biofyzika a chemická fyzika 
1. místo 
Šárka Gregorová: Ramanova mikrospektroskopie vakuol kvasinek druhu Candida 
albicans. 
 
Další účastnící z MFF UK: 
Kateřina Mudroňová: Srovnání vybraných karbocyaninových fluorescenčních sond 
z hlediska jejich použitelnosti při měření membránového potenciálu kvasinek (sekce 
biofyzika a chemická fyzika). Tereza Steinhartová: Studium interakce nanokompozitních 
vstev s plazmatem (sekce experimentální fyzika). Michal Zajaček: Models of a Dust 
Cloud near the Galactic Center, (sekce teoretická fyzika). 

 
m) Matematicko-informatická SVOČ probíhá 22. 5. 2013 v Opavě, je to již 14. ročník.  

Stalo se po KD: celkem se soutěže zúčastnilo 61 nejlepších studentů matematiky 
z vysokých škol České a Slovenské republiky, kteří se utkali v sedmi odborných sekcích. 
Výsledky účasti studentů z MFF jsou následující: 
Sekce S1 + S2 
Matematická analýza – teorie funkcí a funkčních prostorů, diferenciálních a integrálních 
rovnic 

http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=537&csum=1c16c53
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1. místo 
Vít Musil: Weakly compact operators in Banach function spaces 
Sekce S3 + S4 
Teorii pravděpodobnosti a matematická statistika, ekonometrie a finanční matematika 
1. místo 
Tomáš Rubín: Frakcionální Brownův pohyb 
2. místo 
Dominik Matula: Náhodný trojúhelník vepsaný rovnostrannému trojúhelníku 
Sekce S5 + S6 
Matematické struktury – algebra, topologie a geometrie, teorie grafů a kombinatorika 
1. místo 
Alexander Slávik: Set theoretic methods in module theory 
Michal Szabados: Minimal distances of group tables and latin squares 
S7 
Teoretická informatika 
Čestná uznání 
Jindřich Ivánek: Edge clique cover problems related to k-bend intersection graphs 
Karel Král, Martin Böhm, Jitka Novotná, Karel Tesař, Pavel Veselý: Restricted Packing of 
12 and 13 Unit Squares in a Square 
Sekce S8 
Aplikovaná informatika 
3. místo 
Pavel Veselý: Artificial intelligence in abstract 2-player games 
Sekce S9 
Aplikovaná matematika – numerická analýza 
2. místo 
Marie Michenková: Regularization Techniques Based on the Least Squares Method 
3. místo 
Monika Balázsová: Some aspects of the discontinuous Galerkin method for the solution 
of convection-diffusion problems 
Sekce S10 
Aplikovaná matematika – matematické modely dynamiky  
2. místo 
Helena Švihlová: Příprava sítí z medicínských dat pro výpočty proudění metodou 
konečných prvků. 
 

n) Prod. M. Vlach informoval o připravovaném partnerském programu s firmou IBM.  
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík se omluvil  
a) Cena Josefa Hlávky (celým názvem Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a 

absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované 
pracovníky Akademie věd České republiky): navrženi byli dva pánové: RNDr. Lukáš 
Ondič a Mgr. Josef Pihera. MFF může panu rektorovi navrhnout jen jednoho, KD 
doporučilo RNDr. L. Ondiče.   

 
b) Cena MŠMT – navrženi byli čtyři pánové: RNDr. Jakub Malý, Mgr. Josef Pihera, RNDr. 

David Mareček, Ph.D., a Mgr. Jan Hladký, Ph.D. MFF může na RUK nominovat jen 
jednoho kandidáta. Podklady k návrhům převzal na minulé schůzi prod. O. Čepek, neboť 
všechny spadají pod obor Informatika. Na jeho doporučení KD rozhodlo navrhnout Mgr. 
J. Hladkého, Ph.D. 

 
 

Prod. P. Kolman 
c) Prod. P. Kolman měl neformální schůzku se zástupkyní Georgia Southern University, 

hovor se týkal možné výměny studentů případně pedagogů.  
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d) Prod. P. Kolman přijal dvě zástupkyně firmy Cambridge University Press. Jednání 
nevyústilo v konkrétní závěr, účastníci si jen vyměnili kontakty a informace.   

 
e) Oranžová karolinka - personální část: KD rozhodlo, že tyto údaje se stanou součástí 

výroční zprávy MFF, například formou přílohy. STUD navrhne minimální nutný náklad 
oranžové karolinky. Prod. M. Rokyta dal k úvaze zrušení tištěné bílé karolinky. KD tento 
návrh schválilo.  

 
f) Funkce garanta: prod. Z. Němeček seznámil kolegium s materiálem zaslaným pro 

jednání VR UK. Prod. M. Rokyta uvedl, že stále není jasný vztah „garanta“ a 
„supergaranta“, přetrvává terminologický zmatek, vzniklý užíváním pojmu „oborová rada“ 
ve dvou významech. KD pověřilo prod. M. Rokytu, aby svůj komentář napsal jak studijním 
proděkanům, tak prod. Z. Němečkovi jako členovi VR UK. Vedle toho KD vzalo na 
vědomí, že garanti budou mít nárok na příplatek za vedení, počítá s tím i návrh nového 
mzdového předpisu UK.   

 
g) Prod. P. Kolman požádal tajemníka fakulty, aby zjistil názor právničky na věc studenta V. 

Plzáka (podle názoru RUK nebyl důvod pro zamítnutí žádosti studenta o stipendium 
dostatečně popsán).   

 
h) KD vzalo s potěšením na vědomí informaci prod. P. Kolmana, že počet přihlášek ke 

studiu v anglickém jazyce už je představován trojciferným číslem.   
 

i) Na promocích dne 24. 5. 2013 zastoupí děkana prod. V. Baumruk, protože prod. F. 
Chmelík onemocněl.  

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Financovatelní studenti 2014 – přípis od kancléře UK dostali členové KD mailem. I přes 

nižší číslo se MFF do  stanoveného počtu „vejde“.    
 
b) Dodávky energií pro UK: na RUK proběhlo výběrové řízení na firmu, která vybere 

budoucího dodavatele (na dodávky počínaje od 1. 1. 2014).  
 

c) Koncertní křídlo: smlouva o nákupu nástroje byla podepsána, prodejce je připravený 
křídlo dopravit do refektáře. Nástroj zaplatí RUK, polovinu z ceny dodatečně uhradí MFF. 
Prod. M. Vlach koordinuje práci na elektronické aplikaci pro uspořádání finanční sbírky.  

 
d) Smlouva o patentech prof. V. Matolína byla odeslána k podpisu pror. S. Štechovi.  

 
e) Cestovní pojištění: KD vzalo na vědomí informaci, že končí smlouva s pojišťovnou 

Vitalitas a že od 1. 6. 2013 vstoupí v platnost smlouva uzavřená s pojišťovnou Uniqua. 
Tajemník připravuje příslušnou směrnici.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Výstavba pavilonu v Troji: podle neoficiálního sdělení má být prezentace projektu na 

MŠMT odložena z plánovaného 29. 5. 2013 na polovinu června 2013. Prod. Z. Němeček 
ve spolupráci s tajemníkem fakulty a správou budov odstraňují formální závady fakultního 
návrhu.   

 
b) Kampus Albertov 

(i) Manažerka akce Ing. L. Dvořáková přestala řídit tu stránku projektu, která je 
spojena s Vědeckou radou Kampusu Albertov (dále VRKA).  

(ii) Prod. Z. Němeček doplnil podklady z MFF o náměty z matematické a informatické 
sekce a odeslal je Ing. L. Dvořákové. Celková rozloha laboratorních metrů vychází 
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na přibližně 1000 m2, z toho pro fyzikální sekci asi 700 m2, pro sekci matematickou 
asi 200 m2 a pro informatickou asi 150 m2. 

(iii) Na výzvu pana rektora navrhl děkan MFF následující zastoupení fakulty ve VRKA): 
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., (dosavadni clen VRKA)  
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., (dosavadni clen VRKA) 
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.,(dosavadni clen VRKA)  
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. 
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. 

(iv) Dopis, v němž Ing. L. Dvořáková žádá „o zaslání okruhů, které by v souvislosti 
s přípravou a realizací investiční akce Kampus Albertov měla řešit vnitrouniverzitní 
partnerská smlouva“, a to do 24. 5. 2013, poskytl děkan členům KD mailem. 
Kolegium souhlasilo s názorem prod. Z. Němečka, že partnerská smlouva by měla 
stanovit zejména:  
 zařazení Kampusu do struktury UK (na způsob učelového zařízení s vlastním 

vedením, hospodářskou správou atd., které by podléhalo např. správní radě 
tvořené zástupci fakult v poměru odpovídajícím finančním příspěvkům na 
provoz), 

 pravidla pro výpočet příspěvku na provoz, 
 pravidla pro obsazování Kampusu, 
 pravidla pro využití případného volného místa.  
Určitým vzorem by mohla být smlouva o Biocev (je-li k dispozici). 
 

c) Vytápění a chlazení budovy technologií MFF UK tepelnými čerpadly země-voda: mediální 
propagace této investiční akce proběhne 31. 5. 2013: KD schválilo program i 
pojmenování systému jako OCTOPUS (Oběh Chlazení a TOPení ÚSporně). 

 
d) Rotunda sv. Václava v budově na MS: KD přijalo námět děkana pokusit se získat finanční 

prostředky z norských fondů na revitalizaci památek. Úprava pozůstatků rotundy  z těchto 
zdrojů by mohla být podmíněna umožnění přístupu veřejnosti. Prod. O. Čepek doporučil 
nejdříve zjistit podmínky a pak se rozhodnout o podání projektu. Podle informace prod. Z. 
Němečka je v současné době rotunda zakonzervovaná, tedy jí žádné bezprostřední 
poškození nehrozí.   

 
e) Pronájem malostranských prostor fakulty kanadské firmě pro konání několika 

mezinárodních konferencí: KD potvrdilo platnost minule schválené cenové nabídky, která 
obsahovala určitou slevu za pronájem malé auly.   

 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Dne 22. 5. 2013 vyprší termín pro podávání přihlášek na vypsaná pracovní místa a na 
funkce vedoucích pracovišť MFF. Děkan ustavil komise, přihlášky předá vedoucí 
personálního oddělení přímo jejich předsedům.  

 
b) Zahraniční post-doc: podle informace vedoucího KA prof. A. Drápala se očekávaný 

potenciální uchazeč o místo v matematické sekci pravděpodobně  nepřihlásí.   
 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach 
a) Spolupráce s firmou Preciosa: MFF podává návrh projektu na pořádání akce FotoFest. 

Probíhají jednání s redakcí časopisu Vesmír (součástí by bylo také zpřístupnění archivu 
časopisu pro MFF) a s firmou Zoner software ohledně partnerství na FotoFest..  

 
b) Česká televize přistoupila na myšlenku vyrobit pilotní první díl pořadu Svět podle Kláry. 

Předpokládá to do konce června připravit scénář a díl natočit. Pokud bude 26dílná série 
schválena, bude to znamenat velmi dobrou příležitost k propagaci MFF, samozřejmě za 
cenu autorského úsilí odborníků fakulty.  
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c) Alumni: prod. M. Vlach jedná se zástupci spolku Matfyzák (čítá zhruba 13 členů!) a se 
zástupci SKAS, připravuje nástin Stanov spolku a koncept jeho cílů.  

 
d) KD vzalo na vědomí, že byla zřízena mailová adresa: PR@mff.cuni.cz . 

 
e) Den otevřených dveří 2013: osobu hlavního přednášejícího navrhne před letními 

prázdninami prod. M. Rokyta, protože na řadě je letos matematická sekce. Přednáška by 
měla trvat zhruba 30 minut.  

 
f) „Fakultní“ trička s potiskem: připravuje se výroba triček na letošní Albeř. Prod. M. Rokyta 

uvedl, že vloni je od něj jako od organizátora testu připravenosti dostal jeden výjimečný 
student poprvé, standardně jsou trička rozdávána za úspěch v testech „IQ“ a testech 
tělovýchovných.   

 
g) Akce propagagující vzdělávání (Gaudeamus v Brně a v Praze, veletrhy v Košicích a 

Nitře): kolegium pokládá účast MFF za žádoucí, konkrétní představení MFF a vyslání 
reprezentantů fakulty rozhodne prod. M. Vlach. Vezme přitom v úvahu závěry auditu 
OVVP (počet osob u propagačního stánku, kompetence v rozhodování o zastoupení MFF 
na propagačních akcích). Prod. M. Vlach požádá prostřednictvím fakultní koordinátorky 
dr. A. Havlíčkové pror. M. Šobra, zda by šlo zakomponovat Noc s informatikou  jako 
oficiální součást programu veletrhu Gaudeamus. KD dále schválilo výdaj cca 25 tis. Kč 
(ze střediska 923) na zaplacení účasti MFF na vzdělávacím veletrhu v Nitře. 
Stalo se po KD: Vzhledem ke zrušenému Vědohraní z důvodů povodní byly finanční 
prostředky plánované na Vědohraní částečně přesunuty na úhradu nákladů veletrhu 
v Nitře. 

 
h) Prod. M. Vlach informoval o možnosti získat dar od nadace Depositum Bonum.   

 
i) Tajemník a vedoucí OMK jednali o pozvánce na 19. 6. 2013. Účast skupiny Sebranka je 

nejistá, bylo ponecháno k operativnímu řešení přímo v den konání akce.  
 

j) Smlouvy mezi MFF a firmami, darovací smlouvy: prod. M. Rokyta zmínil, že zisk 
pracovníků fakulty z vypracování zadané úlohy dosti snižují finanční srážky ve prospěch 
centra fakulty. Prod. M. Vlach plánuje o věci pojednat v širším kolektivu. Prod. Z. 
Němeček upozornil, že většinu odvodů předepisuje stát (pojištění). Tajemník by uvítal, 
kdyby fakultní obec pečlivěji rozlišovala pojmy „centrum“, „fakulta“, „děkanát“; velmi často 
je pojem „centrum“ chybně chápán jako „děkanát“, zejména v souvislosti s čerpáním 
finančních prostředků. 

 
 
8. RŮZNÉ 
 

a) Porada děkanů na RUK v pondělí 20. května 2013: děkana zastoupil prod. V. Baumruk 
a na část jednání prod. J. Trlifaj. Informovali stručně o nejdůležitějších bodech (výroční 
zpráva UK 2012, zkrácené připomínkové řízení k návrhu nového vysokoškolského 
zákona a politické snahy projevující se v souvislosti s návrhem tohoto zákona, nabídka 
společného doktorského studia v rámci spolupráce mezi UK v Praze a univerzitou 
v Edinburgu).  

 
b) XIX. valné shromáždění Učené společnosti České republiky se uskutečnilo 20. 5. 2013. 

V zastoupení děkana se ho zúčastnil prod. J. Trlifaj. Prof. RNDr. A. Pultr, DrSc., převzal 
medaili Učené společnosti, za zásluhy o rozvoj vědy. Kromě plánovaného programu se 
aktuálně hovořilo o sporu kvůli jmenování Martina C. Putny profesorem.   

 
c) Prod. M. Rokyta krátce referoval o své účasti na slavnostním zasedání Přírodovědecké 

fakulty UPJŠ v Košicích pořádaném k 50. výročí existence této školy při kterém převzal 
v zastoupení děkana pro MFF UK zlatou medaili PF UPJŠ Košice za výrazný přínos 
k rozvoji vědeckého výzkumu a vzdělávání na PF UPJŠ v Košicích. Setkání se 
slovenskými kolegy bylo důstojné a současně velmi přívětivé.  

 

mailto:PR@mff.cuni.cz
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d) KD vzalo na vědomí kritické vyjádření prof. J. Pokorného na nový facelift fakultního webu, 
jak ji dostali mailem; odpověď prof. Pokornému poslali jak děkan, tak také prod. P. 
Kolman. Prod. M. Rokyta uvedl, že některé připomínky stojí za pozornost. Také by uvítal, 
kdyby odpověď na mail, který oslovuje současně několik adresátů, dostali všichni tito 
adresáti na vědomí. Zabrání se tak vícenásobné odpovědi témuž autorovi mailu. 

 
 
Zasedání skončilo ve 14:10 hodin.  
Zapsala: T. Pávková 
 



Zápis z 22. schůze kolegia děkana konané dne 5. června 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík (přišel v 9:30), P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. 
Němeček (na dopolední část jednání), M. Rokyta, M. Vlach 
k bodu 1) přizvána D. Macharová 
J. Trlifaj 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin. 
 
 
1) Povodně:  

• Krizový štáb fakulty v čele s děkanem zasedal dosud třikrát (2., 3. a 4. 6. 2013). Průběžné 
informace jsou umisťovány na webu. Tajemník fakulty zasílá na RUK situační zprávy. Objekty 
fakulty v Troji a v Karlíně jsou zatím mimo provoz. Děkan kolegium zevrubně informoval 
o dosavadních krocích a závěrem poděkoval všem, kteří v kritické situaci pomáhají při řešení 
vzniklých problémů. Současně děkan požádal tajemníka, aby nechal prostřednictvím odd. 
PSíK zřídit hromadnou mailovou adresu, která by obsáhla spojení na všechny zaměstnance 
MFF, a dále distanční přístup k webu pro redaktora fakultního webu. 

• Vědohraní muselo být zrušeno, viz též bod 7.h). 
• Konání WDS je přestěhováno z Troje na Karlov. Patrně i díky tomu, že je stále zakázán vstup 

do karlínské budovy, se prvního dne WDS zúčastnila i řada pracovníků matematické sekce. 
Podle mínění děkana by střídání lokalit, kde se WDS koná, akci prospělo a zjevně by 
napomohlo k setkávání kolegů a kolegyň ze všech sekcí. Prod. Z. Němeček poukázal na to, 
že zasíťování umožňující připojení na intranet není v posluchárnách na Karlově dostatečné. 
Prod. M. Rokyta se přimlouval za intranet jako úložiště přístupné jen v rámci fakulty; 
požadavek na zavedení intranetu se množí. Prod. Z. Němeček tlumočil pozvání organizátorů 
na dnešní neformální setkání účastníků WDS. 

• Za přítomnosti vedoucí STUD dr. D. Macharové prodiskutovalo KD zajištění náhradních 
prostor pro přijímací řízení, které je vyhlášené na příští týden. V pátek 7. 6. 2013 se v 10:50 
sejde krizový štáb, kterého se zúčastní vedoucí STUD, a poté vydá rozhodnutí odpovídající 
aktuální povodňové situaci.   

• Děkan vydal opatření, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz06.htm 
 

2) Uvolnění „evropských“ financí pro pražské vysoké školy v rámci prioritní osy 4 operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpl): jak prod. Z. Němeček, tak děkan o věci hovořili 
s pror. M. Tichým, aby mu sdělili předběžné náměty za MFF. Univerzita počítá s využitím části 
prostředků na Kampus Albertov Prod. Z. Němeček předestřel kolegiu možnosti, jak uvolněné 
prostředky využít na MFF, případně v kombinaci s plánovanou výstavbou trojského pavilonu 
a lepšího zabezpečení majetku fakulty před povodněmi. Předpokládá to uvolnění financí na 
doplatky investic (asi 42 %) a současně intenzivní úřadování, aby se stihl termín realizace staveb 
do 2015. Hlavní náměty: nová a důkladně vybavená serverovna v Troji, která by sloužila celé 
fakultě (to vyžaduje nejprve projekt pro získání stavebního povolení), oprava střechy malostranské 
budovy, opláštění objektů v Troji. Serverovna by byla přemístěna do objektu bývalých VD. 
Kolegium souhlasilo, prod. O. Čepek navrhl do přípravy angažovat kolegy (bez titulů) L. Forsta, J. 
Caldu a J. Yaghoba.  
Děkan připomněl, že matematická sekce stále volá po nákupu další budovy v karlínské lokalitě 
(doc. D. Stanovský sleduje nabídky realit včetně stavebních pozemků). Prod. Z. Němeček 
upozornil, že pokud by nešlo o novou výstavbu, hotový objekt by pravděpodobně vyžadoval 
rekonstrukci a ta by se těžko stihla do roku 2015. 
 

3)  Akademický senát MFF: na zasedání dne 12. 6. 2013 děkana zastoupí prod. P. Kolman (studijní 
záležitosti) a prod. J. Trlifaj (ostatní). Děkan zaslal předsedovi senátu následující materiály: 
- návrh Směrnice děkana č. 10/2013 a důvodovou zprávu prod. P. Kolmana, 
- návrh podmínek pro přijímací řízení v akad. roce 2014/2015, 
- návrh Výroční zprávy MFF za rok 2012 (nikoli ve finální grafické podobě, ta se dohotovuje).  
 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz06.htm
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1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Děkan 
a) Zahraniční post-doc: přišla výzva z RUK, aby děkan navrhl jedno nebo několik nosných 

témat s určením jejich pořadí, do 30. 6. 2013. Vyřizuje OVZS. 
 

b) Proběhl audit ERC projektu prof. D. Kráľe. Za MFF se jednání zúčastnili – v různé míře – 
děkan, prod. J. Trlifaj, vedoucí OVZS, PERS, HOSP. Jednání s více než jediným 
administrátorem bylo pro auditory překvapením. Písemné závěry budou k dispozici 
zhruba za měsíc. KD vzalo na vědomí poznatky, o nichž stručně referoval děkan (hlavní 
problém znamená vícezdrojové financování a jeho účtování). K vědecké části projektu 
nebyly na místě žádné připomínky vzneseny. Prezentace dr. O. Pangrác měla zdárný 
průběh. 

 
c) Vědecká rada MFF má své poslední zasedání v tomto akademickém roce dne 5. 6. 2013. 

 
d) Zastavení grantu GAČR prof. P. Vopěnky se spoluřešitelem doc. J. Bečvářem: děkan a 

prod. M. Rokyta záležitost projednají v pátek 7. 6. 2013 v 11:00 hodin. Je přizván doc. J. 
Bečvář. 

 
e) Sdělení z RUK: dne 27. června 2013 bude na programu VR UK profesorské řízení doc. J. 

Homoly a doc. J. Valenty. Protože v obou případech jde o řízení v oboru fyzika, zastoupí 
děkana prod. V. Baumruk. 

 
f) Děkan vydal Směrnici č. 9/2013, o využívání webové aplikace Habilion při habilitačním 

řízení a řízení ke jmenování profesorem, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer09.htm 
 

g) Děkan přijal dne 4. 6. 2013 prof. J. Hajiče a dr. Petra Kaisera, pracovníka MZV. 
Předmětem jednání byla pomoc školám při propagování studia v anglickém jazyce a při 
získávání zahraničních studentů. Rozhovor probíhal v atmosféře plné porozumění.   

 
h) Prod. P. Kolman poslal sekčním proděkanům mail od brazilského profesora, který projevil 

zájem o setkání s představiteli MFF. Na mail odpovíd prod. J. Trlifaj, k přijetí budou 
připraveni prod. J. Trlifaj a O. Čepek.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) STUD rozeslalo „Organizační zajištění přípravného soustředění posluchačů 1. ročníku 

MFF v akad. roce 2013/2014“. 
 

b) Promoce: místo původně dvou plánovaných promocí se uskuteční jedna, 11. července 
2013 (4 skupiny), jako děkan na ní bude účinkovat prod. O. Čepek. 

 
c) RUK avizoval, že dne 1. 10. 2013 vstoupí v platnost opatření rektora týkající se podmínek 

pro přijímání do U3V. To vyvolá nutnost sladit fakultní předpisy s univerzitním opatřením. 
Z: prod. F. Chmelík, vedoucí STUD a organizátor U3V. 

 
d) Elektronické zadávání stipendií: podle vyjádření RNDr. P. Zakouřila byly technické 

překážky ze SIS odstraněny, takže nic nebrání tomu zavést systém zadávání stipendií 
elektronickou cestou od nového akademického roku. Příslušný výnos děkana navrhne 
prod. F. Chmelík, technický obsah připraví kol. P. Zakouřil. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer09.htm
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e) Směrnice děkana č. 4/2011, opatření děkana – elektronický zápis předmětů: prod. F. 
Chmelík upozornil, že výnos bude třeba zrušit a případně nahradit novým. Z: studijní 
proděkani.  

 
f) KD se vrátilo k nedostatkům studentské ankety za LS 2012/13 (příprava papírové formy 

spotřebovala nemálo času, bylo vytištěno 44 tis. lístků, ale vrátil se zřejmě jen zlomek 
tohoto množství). K provedení a organizaci ankety přišlo na STUD dost připomínek. 
Děkan rozhodl nechat tuto papírovou anketu doběhnout a na podzim ustavit pracovní 
skupinu (děkan, studijní proděkan, zástupce studentů), která příští anketu připraví 
důkladněji.   

 
Prod. P. Kolman 

 
g) Podmínky přijímacího řízení (studium v akad. roce 2014/15): kolegium návrh dodatečně 

doporučilo předložit ke schválení AS MFF.  
 

h) Změna Směrnic děkana č. 7/2010 a č. 10/2010: návrh a důvodovou zprávu prod. P. 
Kolmana dostali členové KD předem, dodatečně je doporučili předložit AS MFF. 

 
i) Program brazilské vlády Věda bez hranic, v jehož rámci brazilská vláda poskytuje mj. 

stipendium brazilským studentům bakalářských a doktorských programů na studijní 
pobyty v zahraničí. Pror. J. Škrha očekává stanovisko fakult UK (zda mají zájem se do 
programu zapojit a za jakých finančních podmínek by byly ochotny brazilské studenty 
přijímat)  do 7. 6. 2013. Vyřídí proděkani P. Kolman a J. Trlifaj. KD doporučuje zapojení 
MFF do programu.  

 
j) Prod. P. Kolman a pí A. Kotěšovcová se 4. 6. 2013 sešli s pracovnicí čínského 

velvyslanectví. Hovořili o možnostech propagace studia na MFF. 
 

k) Skončilo druhé kolo přihlášek ke studiu v angličtině, celkem se přihlásilo 125 zájemců. 
Rozhodující bude, kolik adeptů splní podmínky pro přijetí a kolik z nich pak skutečně ke 
studiu nastoupí.   

 
l) Nedávná návštěva studentů z Delftu na MFF (konala se v rámci jejich zájezdu do Prahy 

organizovaného studentským spolkem delftské univerzity) měla takový úspěch, že 
holandští studenti chtějí opakování. Organizátoři z MFF se nespokojí s písemnou 
podporou delftského děkana, ale budou trvat na tom, že hosté musejí na oplátku 
prezentovat studium své školy.  

 
Děkan 
m) Studentská anketa: hitparáda vyučujících, ocenění děkana (vyhlášení na setkání se 

zaměstnanci a doktorandy 19. 6. 2013, udělení mimořádné finanční odměny). Nejlépe 
byli za svůj pedagogický výkon v ZS 2013/14 hodnoceni ze strany studentů tito učitelé: 
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., (ÚTF) 
doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc., (KVOF) 
Mgr. Martin Mareš, Ph.D., (KAM) 
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., (KTIML) 
Mgr. Martin Pilát (KTIML) 
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., (KMA) 
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., (KMA) 
Mgr. Martin Doubek, Ph.D., (MÚUK) 
Dennis Ferner, BA, (KJP). 
 

n) Příprava Děkanského sportovního dne: 4. 6. se děkan sešel s vedoucím KTV ohledně 
programu a organizace dne 23. října 2013. 

 
o) Podpora z Fondu Karla Urbánka: v daném termínu do 31. 5. 2013 podaly žádost dvě 

doktorandky: Mgr. Markéta Pazderková (FÚUK) a Mgr. Lenka Slámová (KPMS). 
O udělení podpory rozhoduje na základě doporučení výběrové komise děkan. Podpora 
může být v akademickém roce udělena nejvýše jednomu žadateli. Děkan požádá komisi 
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ve složení: sekční proděkani, proděkan pro rozvoj, proděkan pro vědu a RNDr. Karel 
Rohlena, CSc., aby mu své doporučení sdělila do 18. 6. 2013. 

 
p) Prod. M. Vlach ukázal, jak vypadá taška na drobné občerstvení, kterou dostanou 

uchazeči o bakalářské studium na MFF při letošních přijímacích zkouškách. Distribuci 
tašek dohodl prod. M. Vlach s prod. P. Kolmanem, vedoucími STUD, OVVP a OMK. 
Náklady půjdou na vrub prostředků, které má v rozpočtu na reprezentaci proděkan pro 
PRopagaci (12 tis. Kč) . 

 
q) Pror. M. Šobr sdělil, že dne 23. 11. 2013 se bude konat tradiční Informační den Univerzity 

Karlovy. Požádal o zajištění prezentace studijní nabídky fakult, kreativita vítána. Za MFF 
se zúčastní prod. F. Chmelík.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) KD akceptovalo, po předchozí konzultaci kvestora UK s představiteli vedení fakulty, 

vzájemnou výměnu prostředků mezi rektorátem 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. 

 
b) KD schválilo tyto rozpočtové úpravy: 

 
Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámka 

RUK sekce fyziky 409 960 neinvestice bonusy za granty INGO 
RUK sekce informatiky 403 630 neinvestice monografie 
RUK sekce matematiky 272 210 neinvestice monografie 
 
Děkan uvedl, že interní režijní odvody z bonusů za monografie shledává jako vcelku 
zdůvodněné, kdežto v případě bonusů za velké granty nikoliv. Konzultoval svůj názor s panem 
rektorem a ve svém mínění se utvrdil: záměrem při udělení těchto bonusů bylo poskytnout 
řešitelům kompenzaci právě za odvedenou režii.  
Děkan současně souhlasí se záměrem motivovat řešitele k podpoře různorodých aktivit 
spojených s řešením projektu, a proto se rozhodl, že projektům, které využijí maximálně 50 % 
bonusu na odměny (včetně zákonných odvodů), bude vnitrofakultní odvod z mezd 
(odsouhlasený KD dne 15. 5. 2013) refundován z 901. 
 

c) Správa internetové sítě na Koleji 17. listopadu: činnost zajišťují pracovníci SISAL, účetně je 
vedena na středisku 902/01 kol. Struktura celého účtu za rok 2012 je následující:  

 
Tržby za rok 2012 1 255 618 Kč 
Investice (hlavně SWITCH)            - 576 299 Kč  
Materiál      -  53 867 Kč 
Revize                                                             -   4 560 Kč  
Ostraha       -  15 840 Kč  
Osobní náklady                        - 501 653 Kč 
Zůstatek    + 103 586 Kč 
Zůstatky z účtů včetně zůstatku výše uvedeného byly převedeny do FPP nebo použity na krytí 
stipendií doktorandů, kde došlo k přečerpání zdroje.  
                           

d) KD souhlasilo s převodem 16 tis. EUR ze střediska 724 ve prospěch ÚFAL. Úhrady 
v odpovídající výši, které by jinak šly na vrub 724, budou zaplaceny ze stipendijního fondu.  
(Navazuje na bod 3. o) zápisu z 15. 5. 2013.). 
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e) KD souhlasilo s bezplatným zapůjčením refektáře na akci pořádanou Jednotou českých 
matematiků a fyziků dne 17. června 2013 mezi 16. a 18. hodinou. MFF je 
spolupořadatelem.  

 
f) Prof. P. Höschl hodlá cestou CPPT zaregistrovat svůj patent, nejprve jako český patent 

financovaný z pracoviště, později (odhadem do dvou let) předpokládá registraci 
v zahraničí. Informoval tajemníka fakulty a ten doporučil ještě schůzku s p. děkanem.  
Stalo se po KD: schůzka je dohodnuta na 17. 6. 2013 dopoledne.  

 
g) Vedoucí KTV PaedDr. S. Stehno informoval děkana o tom, že Sportovní centrum UK 

v Hostivaři přijde o tenisovou halu, protože soukromý majitel části pozemku, na kterém 
SCUK stojí, trvá na vrácení svého pozemku. Kolegium uváží podpůrné stanovisko 
k výstavbě nové tenisové haly v Hostivaři poté, kdy bude znát více podrobností (ceny 
pronájmu tenisových hal v Praze, rozsah výuky tenisu, jaký je názor studentů na dojíždění 
do Hostivaře). Děkan požádal oba studijní proděkany o získání informací od studijních 
proděkanů ostatních fakult UK. T: do 19. 6. 2013.  

 
h) Tajemník fakulty a prod. M. Vlach sepsali stanovisko k závěrům interního auditu v oblasti 

propagace, KD je akceptovalo (viz přílohu k tomuto zápisu). Děkan vyhoví požadavku AS 
MFF a prostřednictvím prod. M. Vlacha senátu poskytne – ovšem jen pro vnitřní potřebu 
senátu - plné znění auditu.  

 
i) Od 1. 6. 2013 platí Směrnice tajemníka č. 1/2013, k povinnému sjednávání cestovního 

pojištění před služební cestou do zahraničí. Směrnice je na webu, viz:  
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1301.htm 

 
j) Koncertní křídlo už je zaplacené, úhradu provedl podle úmluvy RUK. Sbírku na fakultní 

podíl (polovina ceny nástroje) vyhlásí děkan na setkání zaměstnanců a doktorandů fakulty 
dne 19. 6. 2013.  

 
k) Vybudování ochozu na rotundě sv. Václava v malostranské budově: jedná se o podání 

žádosti o finanční podporu adresované norským úřadům (Norské fondy).  
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) Výstavba pavilonu v Troji: plánovaná prezentace na MŠMT byla odložena. 

 
Děkan 
b) Kampus Albertov 

(i)     Dne 28. 5. 2013 se na MFF sešli děkani MFF, 1.LF a PřF.  
(ii)     Manažerka akce vyzvala zúčastněné fakulty k podání bodů, které mají být uvedeny 

v partnerské smlouvě. Děkan přečetl kolegiu body, které po konzultaci s prod. Z. 
Němečkem a s děkanem 1.LF UK Ing. Dvořákové poslal.  

(iii)      Schůzi Monitorovacího výboru svolal rektor UK na 18. 6. 2013. Slíbené podklady 
zatím nejsou k dispozici.  

(iv)      Vědecká rada Kampus Albertov (VRKA): složení po 23. 5. 2013 děkanovi písemně 
oznámil pror. M. Tichý. Za MFF jsou ve VRKA prod. V. Baumruk, prod. J. Hála, 
doc. T. Halenka, doc. M. Kulich a doc. P. Svoboda. Předsedou VRKA pan rektor 
jmenoval prof. RNDr. Petra Horáka, Ph.D., z PřF UK.  

 
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy ve fyzikální sekci a na obsazení míst vedoucích pracovišť MFF: KD vzalo na 
vědomí, že děkan beze změny akceptoval doporučení konkursních komisí. Rozhodnutí 
vypisovatele bude zveřejněno na úřední desce fakulty. Návrhy na jmenování 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1301.htm
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vedoucích/ředitele pracovišť MFF děkan předloží k vyjádření VR MFF na jejím zasedání 
5. 6. 2013. Viz:  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/ 
 
b) Děkan vyhověl návrhu prod. M. Rokyty (projednaného s kladným výsledkem se členy 

kolegia matematické sekce), aby na období od 1. 7. do 31. 12. 2013 pověřil vedením 
Katedry didaktiky matematiky doc. RNDr. Jindřicha Bečváře, CSc. Na podzim 2013 bude 
na funkci vedoucí/ho KDM vypsán konkurs s nástupem od 1. 1. 2014. 

 
 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Akce OCTOPUS (Oběh Chlazení a TOPení ÚSporně) proběhla dne 31. 5. 2013. Média 

(TV a Česky rozhlas) na poslední chvíli svou účast odřekla, naopak svého zástupce na ní 
měla redakce Akademického bulletinu, iForum, je přislíbené vydání článku v Lidových 
novinách a v časopise ABC. Vystoupení děkana v Českém rozhlasu Praha dojednané na 
4. 6. 2013 se kvůli povodním neuskutečnilo, taktéž speciální pořad tematicky zaměřený 
na OCTOPUS byl z důvodů povodní zrušen. V jednání je přesun obou pořadů na 
pozdější termíny. 

 
b) Žádosti o granty jsou podané: IBM – podpora spolupráce IBM a MFF, Preciosa – podpora 

akce MFF UK FotoFest 2013.  
 

c) Projekty zaměřené na propagaci MFF PROGMA: prod. M. Vlach uvedl, že se sešlo 
6 návrhů v celkovém objemu požadovaných prostředků 182 tis. Kč, z toho byl 1 návrh 
z fyzikální sekce, tři ze sekce I, dva ze sekce M. Návrhy posoudí zvláštní komise. Celkem 
je na projekty uvolněno 75 tis. Kč. 

 
d) Prod. M. Vlach sdělil, že proběhla schůzka se SKAS a spolkem Matfyzák. Došlo 

k dohodě o změně stanov Spolku. Účastníci diskutovali  o cíli učinit spolek otevřeným pro 
studenty a přátele MFF. Valné shromáždění Spolku svolané na 3. 6. 2013 bylo kvůli 
povodním odvoláno.  

 
e) Prod. M. Vlach informoval o svém jednání s oddělením PSíK ohledně webu. Je znatelný 

posun kupředu – nově je možné umisťovat do stránek videa z portálu YouTube a další 
multimédia (např. SoundCloud); na telefonním seznamu, který bude jedním klikem 
dostupný z titulní stránky, se pracuje. Taktéž bude v krátké době připravena možnost 
u některých vybraných odkazů nastavit odkaz tak, že odkazy vedoucí mimo fakultní 
stránky budou fungovat aniž by uživatel domácí www stránky „opouštěl“. 
Změna fakultního webu: prod. M. Vlach uvedl, že do konce června t.r. je třeba 
rozhodnout, které firmě bude svěřeno zpracovat zadání na změnu struktury fakultního 
webu.   

 
f) Prod. M. Vlach pošle kolegiu návrh stanov spolku Matfyz Alumni a koncept cílů Spolku.   
 
g) Proběhla schůzka s ČT o navrženém pořadu Svět podle Kláry. Zda se bude seriál točit, 

o tom rozhodne scénář pilotního dílu. Přípravu scénáře koordinuje prod. M. Vlach, 
o náměty požádal kolegy ze sekcí, termín natáčení ČT určila na 25. a 26. 6. 2013.  

 
h) Akce Vědohraní zorganizovaná původně na 3. 6. 2013 byla kvůli povodním zrušena. 

Protože najít vhodný termín pro její náhradní konání je málo reálné, souhlasilo KD použít 
uspořené finance na Jeden den s informatikou (úterý 24. 9. 2013) a na veletrh vzdělávání 
v Nitře. Část akcí plánovaných na Vědohraní pak přesunout například na Jeden den 
s fyzikou.  

 
i) Reklamní agentura Insider nabídla fakultě své služby v rámci projektu Škola pro kulturu a 

kultura pro školy. Prod. M. Vlach ukázal členům KD jako ukázku plakát agentury 
a podrobněji je  seznámil s její nabídkou. KD doporučilo nabídku vyzkoušet a pověřilo 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
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prod. M. Vlacha, aby s firmou pokračoval v jednání. Místa vhodná pro vyvěšování plakátů 
vytipuje prod. M. Vlach ve spolupráci s tajemníkem fakulty resp. správou budov. 

 
j) Povodňová situace: děkan ocenil obětavost Mgr. L. Veverky, který v neděli 2. 6. 2013 

přijel na děkanát (neměl nastavený distanční přístup k webu), aby operativně umístil na 
fakultní web důležité informace.  

 
k) Fakultní koncerty: inaugurační koncert je dohodnut s Ivanem Klánským a adventní 

s Alešem Bártou. Děkan požádal doc. J. Pavlucha o zajištění druhého komorního 
koncertu v refektáři pro fakultní veřejnost. Po koncertech pořádaných v refektáři budou 
všichni hosté pozváni na číši vína.  
 

 
 
8. RŮZNÉ 
 

a) Novela zákona o vysokých školách: návrh, který zaslalo MŠMT k vnějšímu 
připomínkovému řízení a který děkanovi postoupil kancléř UK dne 31. 5. 2013, dostali 
mailem všichni členové KD. Náměty na připomínky lze posílat kancléři UK do 14. 6. 2013.  
Děkan požádal sekční proděkany, aby připomínkové řízení zorganizovat po linii svých 
sekcí.  
 

b) Setkání zaměstnanců a doktorandů 19. 6. 2013: pozvánky byly rozeslány zatím 
elektronicky, neboť jejich tisk se z důvodů omezení kvůli povodním zpozdil.  

 
c) Kolegium přijalo děkanův návrh uspořádat společný oběd se členy bývalého vedení MFF.   

 
d) Zahájení konference Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu a snah 

o umlčení dne 3. 6. 2013 se zúčastnil děkan a jeho dva zahraniční hosté.  
 

e) Čaj se senátory se uskutečnil 29. 5. 2013.  
 

f) Pozvánku na veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, 
konané dne 11. 6. 2013 na téma Nová maturitní zkouška, děkan nechal poslat 
k případnému využití vedoucím KDM, KDF a KSVI a dále prod. P. Kolmanovi.  

 
g) Děkan informoval o pozvánce na konferenci Výzkum lidského mozku – velké téma pro 

21. století, která se bude konat dne 18. června 2013 od 9:30 hodin v Jednacím sále 
Senátu Parlamentu ČR. Děkana zastoupí prod. V. Baumruk.   

 
h) FTVS UK si připomene 60. výročí svého založení na slavnostním zasedání své Vědecké 

rady a Akademického senátu, a to v pátek 21. června 2013. Pan děkan bude v zahraničí, 
zastoupí ho prod. O. Čepek.   

 
i) Slevenky na vybraná představení do Národního divadla jsou členům kolegia k dispozici 

na sekretariátě děkana.   
 

j) V týdnu od 10. do 14. 6. 2013 bude děkan v zahraničí, zastupuje ho prod. J. Trlifaj.  
 

k) Prod. M. Rokyta oznámil, že úvodní kurs ze středoškolské matematiky pro nastupující 
posluchače bakalářského studia ve všech třech studijních programech je připravený, 
bude se konat ve dnech 23. až 26. 9. 2013. Kurz má webovskou stránku 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/1314/uvodni_kurz/. Na něj bude navazovat 
letos prvně pořádaný úvodní kurs z matematických metod fyziky pro nastupující studenty 
programu Fyzika. Na přípravě spolupracovali doc. P. Krtouš a doc. J. Langer. Na 
detailech spojených s ubytováním účastníků pracuje prod. M. Rokyta s kol. A.  
Kadlecovou. Oznámení o akci vyvěsí jako dlouhodobou aktualitu na fakultním webu Mgr. 
T. Drbohlav. 

 
 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/1314/uvodni_kurz/
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Zasedání skončilo ve 13:52 hod. 
 
Příští schůze kolegia děkana se bude konat před setkáním zaměstnanců a doktorandů MFF ve středu 
19. června 2013 od 11:30 hodin, v Troji.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
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PŘÍLOHA k zápisu 

 
 

Popis a návrh systémových opatření dle Systémového interního auditu aktivit spadajících 
pod oddělení vnějších vztahů a propagace 

 
Závěr, resp. popis a návrh systémových opatření1: 
Základní systémová opatření, která řeší výše uvedená hlavní rizika musí být jednoduchá a 
nenáročná na administrativní činnost. V zásadě tomuto požadavku odpovídá užší propojení a 
zapracování finanční kontroly s popisy pracovní činnosti příslušných funkcí a upřesnění dělby 
pravomoci a odpovědnosti mezi útvary v příslušných organizačních opatřeních. Realizaci 
tohoto záměru odpovídají následující opatření. 

• V návaznosti na již provedené organizační změny zpracovat Opatření děkana 
upravující dělbu pravomoci u obou stávajících útvarů na úroveň referátů, a zastřešit 
je vedoucím OVVP  

• V návaznosti na sloučení útvarů OVVP pod jedno vedení vytvořit funkci ekonoma 
OVVP, který by řešil problematiku finanční kontroly v návaznosti na stať 
4.1.Charakteristiky finanční kontroly 

• Upravit Opatřením děkana oběh dokladů a stanovit oprávnění k provádění 
hospodářských operaci pro jednotlivé příkazce v návaznosti na stať 4.1. 
Charakteristiky finanční kontroly 

• Ve spolupráci s rady pro přiznání SFG a v souladu s Pravidly pro přiznávání stipendií 
na MFF ze dne 30. března 2007 konkretizovat podmínky pro případné přidělení 
účelových stipendií na akviziční činnost 

• V oblasti účetní likvidace daňových dokladů přistoupit k využití formy Likvidačního 
listu, na kterém by byla vytvořena místa pro údaje o věcné účetní likvidaci dodávky, 
kontroly formálních náležitostí daňového dokladu, schválení hospodářské operace 
s uvedením jména a funkce, účetní předkontace a další náležitost vyplývající ze 
zákona o účetnictví. 

• Ověřit, zda finanční kontroly uvedené v části 4.1 materiálu jsou zapracovány do 
popisu práce příslušných pracovníků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Přesné znění kapitoly č. 6 dokumentu Systémový interní audit aktivit spadajících pod oddělení vnějších vztahů 
a propagace ze dne 12. 3. 2013. 
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Stanovisko k závěrům interního auditu v oblasti propagace 

 
Jasná dělba pravomocí je formulována na úrovni stávajících útvarů pod společným 
metodologickým dohledem proděkana pro PRopagaci, čímž je do značné míry naplněn 
požadavek jednotného vedení. Vzhledem k tomu, že nové Oddělení mediální komunikace 
vzniklo teprve 1. 1. 2013, nepovažujeme za funkční  další okamžitou restrukturalizaci. 
Stávající Oddělení propagace a vnějších vztahů dostalo přesně definované střednědobé úkoly 
pro období do konce roku 2013, a to na základě rozhodnutí kolegia děkana ze 17. schůze dne 
20. března 2013. Jejich úspěšná realizace je předpokladem k dalšímu rozvoji stávajících 
aktivit. V případě, že se nepodaří zadání vedení realizovat, lze uvažovat sloučení obou 
oddělení pod společné administrativní vedení, nicméně minimálně roční provoz obou 
oddělení paralelně však považujeme za minimální dobu nutnou k získání zkušeností, 
propojení agend i nastavení struktur řízení, též ve vztahu k nově zřízené funkci proděkana 
pro PRopagaci. 
Úpravou popisu práce stávající pracovnice OVVP (0,4 úvazku) a OMK (0,6 úvazku) bude 
naplněn závěr auditu o finanční kontrole. Tato pracovnice kromě jiných pracovních 
povinností vykonává finanční kontrolu obou oddělení a z hlediska řízení finančních toků 
došlo ke zpřehlednění. Nový stav odpovídá požadavkům auditu bez nutnosti okamžité 
administrativní reformy obou oddělení. 
Doporučení auditu, aby v oblasti účetní likvidace daňových dokladů bylo přistoupeno 
k využití formy tzv. „Likvidačního listu“, se po následném prověření ukázalo jako 
neopodstatněné, neboť tyto likvidační listy se běžně používají.  
Oběh dokladů a vnitřní kontrola jsou upraveny Směrnicí děkana č. 3/2005 „Oběh dokladů 
MFF UK  + přílohy“ a Opatřením děkana ze dne 1. 9. 2006 „Vnitřní kontrolní systém“. 
 
V Praze dne 28.  5. 2013 
 
Zpracovali:  RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci 
          Ing.  Antonín Líska, tajemník 
 
 
 



Zápis z 23. schůze kolegia děkana konané dne 19. června 2013 
(akademický rok 2012/2013) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk,P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, Z. Němeček (na část jednání), 
M. Rokyta, P. Töpfer, J. Trlifaj, M. Vlach 
F. Chmelík 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 11:40 hodin. 
KD schválilo zápisy ze svých jednání konaných 22. 5. 2013 a 5. 6. 2013.  
 
 
Zastupování proděkana pro studijní záležitosti: s účinností od 17. 6. 2013 děkan pověřil doc. RNDr. 
Pavla Töpfera, CSc. Kolegium vyjádřilo doc. F. Chmelíkovi přání brzkého uzdravení a co nejrychlejší  
návrat do aktivního úřadování.  Děkan situaci oznámil předsedovi a jednateli AS MFF.   
Stalo se po KD: s účinností k 1. 8. 2013 se prod. F. Chmelík znovu ujal své agendy, děkan jeho 
zastupování ukončil.  
 
 
 
 
 
1. PROVOZ A ROZVOJ 
 

S ohledem na to, že prod. Z. Němeček se musel zúčastnit porady na MŠMT, probralo kolegium 
body z agendy proděkana pro rozvoj na počátku své schůze.  

 
a) Projektový záměr MFF pro operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpl): prod. 

Z. Němeček poslal kolegiu návrh záměru Inovace infrastruktury pro výuku a výzkum 
voborech matematika, fyzika a informatika. Na zasedání ho komentoval. KD s návrhem 
souhlasilo.  Prod. O. Čepek doporučil schůzku pracovní skupiny (bez titulů): Z. Němeček, 
L. Forst, J. Yaghob, J. Calda, kvůli naplánování nové serverovny v Troji. Kolegium 
schválilo doplnit tuto pracovní skupinu o Mgr. Petra Vláška.  
Prod. M. Rokyta doporučil doplnit jej o chlazení pracoven budovy v Karlíně (na jižní 
straně). Prod. Z. Němeček doporučil řešit jako zvláštní akci z rozpočtu MFF v roce 2014. 

 
b) Rozvojové projekty 2014: prod. Z. Němeček poslal 18. 6. t.r. členům kolegia podmínky 

vyhlášené soutěže (centralizované a decentralizované rozvojové projekty, institucionální 
plán). Kolegium probralo možnosti projektů s ohledem na potřeby MFF a pověřilo prod. Z. 
Němečka, aby je ve spolupráci s prod. M. Vlachem a doc. P. Svobodou připravoval.  

 
c) Výstavba pavilonu v Troji: ministerská Komise expertů  pro posuzování dokumentace 

staveb znovu odložila termín svého zasedání (původně byly pro projednání investičních 
záměrů ohlášeny termíny  27. 6., popřípadě 3. 7. 2013).  
Stalo se po KD: podle sdělení z MŠMT zaslaného děkanovi pror. M. Tichým bylo po 
projednání  s předsedou Komise stanoveno s ohledem na nadcházející prázdninový 
režim veřejných vysokých škol, že pokud budou investiční záměry v průběhu prázdnin 
připraveny k posouzení, budou po dohodě s předsedou Komise členům popř. zástupcům 
členů odeslány k vypracování expertizního posouzení. Prezentace projektů by se 
uskutečnila až v rámci projednávání koordinovaných stanovisek k jednotlivým investičním 
záměrům na nejbližším podzimním zasedání Komise. 
 

d) Prod. Z. Němeček poslal kolegiu mailem informaci o rozvojových programech 
vyhlášených na rok 2014 a aktivitách s nimi spojených.  

 
e) Metodika hodnocení vědeckých výsledků: podle informace prod. Z. Němečka, ačkoli 

vláda ČR je v demisi, bude návrh projednán mezi záležitostmi důležitými pro chod státu. 
Stalo se po KD: Metodika 2013 byla schválena. 
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f) Fond Karla Urbánka: kolegium schválilo doporučení příslušné komise podpořit obě 
uchazečky. Mgr. Lenka Slámová z KPMS dostane 10.200 USD (pobyt v USA od září 
2013 do července 2014) a Mgr. Markéta Pazderková z FÚUK částku 11.800 USD (pobyt 
v USA od července do prosince 2013). V součtu to dává sumu, která je na podporu 
v akademickém roce 2013/14 určena.  

 
 
 
2. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Habilion: nové pokyny pro uchazeče o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem vedených s podporou aplikace Habilion byly vystaveny na fakultní web. Prod. 
J. Trlifaj označil v této souvislosti spolupráci s Mgr. L. Veverkou jako prvotřídní. Na webu 
je rovněž příslušný výnos děkana, tzn. Směrnice děkana č. 9/2013, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer09.htm 

 
b) Národní cena Česká hlava: z MFF nebyl nakonec podán žádný návrh.  
 
c) Fakultní post-docs: do stanoveného termínu bylo podáno celkem 31 přihlášek (24 

přihlášek prostřednictvím OVZS, 7 přihlášek bylo zasláno přímo garantům tématu), jedna 
přihláška byla doručena po termínu. Z uvedených 31 přihlášek bylo 24 na téma „General 
Relativity and Gravitation“ (doc. O. Semerák), 2 na téma „Algebra“ (doc. D. Stanovský), 
2 na téma „Condensed Matter Physics“ (prof. V. Holý) a 3 na „Theoretical Physics“ (dr. J. 
Novotný). Žádná z přihlášek na téma „Algebra“ nevyhověla zadání. Přihlášky na „General 
Relativity and Gravitation“ jsou v procesu posuzování a probíhá výběr, prof. V. Holý již 
návrh na kandidáta na post-doc pozici má. Výběr podléhá schválení sekčním 
proděkanem. Jakmile budou známa a autorizována jména vybraných uchazečů, OVZS 
jim odešle akceptační dopisy, zároveň odešle zamítavé dopisy neúspěšným uchazečům.  

d) Univerzitní post-docs 
(i) Sekční proděkani byli požádáni o doručení nosných témat pro univerzitní post-

docs. Témata ke zveřejnění je třeba předat na OVZS nejpozději do 24. 6. 2013.  
Případní uchazeči a jejich garanti pak odevzdají na OVZS vyplněné formuláře 
přihlášek nejpozději do 27. srpna 2013. Na kopii formuláře „Fond post-doc  pobytů 
Univerzity Karlovy v Praze - žádost fakulty/současti o finanční podporu“ je třeba 
pro potřeby MFF uvést zdroj, ze kterého se předpokládá dofinancování mzdových 
prostředků a jeho odsouhlasení "majitelem" zdroje. 

(ii) RUK vyzval garanty současných univerzitních post-doc témat k zhodnocení 
působení mladých zahraničních pracovníků přijatých na tato témata; týká se dr. T. 
Mančala, prof. A. Drápala a prof. J. Kratochvíla.  

 
e) Medaile Josefa Hlávky: z MFF nebyl podán žádný návrh.  
 
f) Kolegium vzalo na vědomí informace o podstatných závěrech porady proděkanů pro 

vědu, která se konala 7. 6. 2013 na RUK. 
(i) Připravuje se vyhlášení posledních tří výzev 7.RP; během června vyhlásí MŠMT 

11. vlnu dofinancování 7.RP, současně by měl být spuštěn portál 
www.evropskyvyzkum.cz, správcem bude MŠMT. 

(ii) PRVOUK: vyjde opatření rektora k bilančním zprávám programu.  
(iii) UNCE: změna zásad (Opatření rektora) reaguje na praxi, kdy lze jen obtížně 

dodržet limity mzdových prostředků pro jednotlivé kategorie pracovníků v UNCE; 
OVZS na to upozorní řešitele při přípravě finančních plánů na rok 2014. 

(iv) Bonus za granty: letos rozděleno v rámci UK 13 mil. Kč, z toho MFF získala 38 %. 
(v) SVV a GAUK: připravují se změny v limitech projektů GAUK. Hledá se 

mechanismus, jak zlepšit práci oponentů. Prod. J. Trlifaj informoval o chystaných 
změnách v GAUK fakultní Akademický senát na jeho červnovém zasedání.  

(vi) Metodika hodnocení: v rámci hodnocení v 1. pilíři bude třeba sestavit hodnotící 
panely. Prof. P. Volf vybídl k promyšlení  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer09.htm
http://www.evropskyvyzkum.cz/
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g) Byl vyhlášen institucionální program pro veřejné vysoké školy pro rok 2014. Počítá s tím, 
že 10 % podpory má být rozděleno na okruhy: 
• Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole; 
• Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů; 
• Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. 
Návrh na podporu předkládá vysoká škola/rektor do 31. října 2013. Postup na UK mělo 
projednávat kolegium rektora 10. června 2013. 

 
h) Spolupráce s University of Edinburgh v oblasti společných doktorských programů: výzvu 

pror. J. Škrhy odeslala vedoucí OVZS sekčním proděkanům a proděkanovi pro koncepci 
studia, s opětovným dotazem, zda se MFF nechce do spolupráce zapojit. Šlo o druhou 
výzvu ze strany RUK, na první MFF nereagovala žádným návrhem. 

 
i) Pror. J. Škrhovi byl odeslán dopis k iniciování meziuniverzitní spolupráce s Univerzitou 

Oregon. 
 

j) Možnost navázat spolupráci s brazilskými univerzitami: MFF vyjádřila zájem, podmínky 
studia brazilských studentů na MFF UK v Praze (školné) poslal prod. P. Kolman vedoucí 
OVZS, aby je poskytla RUK.   

 
k) Prof. Marcela Sampaia Alencara, který si přeje navštívit MFF, přijme prod. O. Čepek.   

 
l) AUC: prod. J. Trlifaj informoval, že vyšlo druhé číslo časopisu za rok 2012. Otázkou další 

existence časopisu se zabýval i AS MFF, prod. M. Rokyta otevřel internetovou diskusi 
v rámci matematické sekce. Dosavadní reakce nevyznívají jednoznačně. Vedení fakulty 
se kloní k tomu ukončit vydávání žurnálu k 31. 12. 2013. Definitivní rozhodnutí by mělo 
KD přijmout na svém zasedání v září 2013. Na podzim KD rozhodne i o dalším osudu 
WDS.  

 
m) Prod. J. Trlifaj hovořil o podpoře ERC projektů, v záležitosti je angažován prof. Z. Strakoš 

z MFF, informativní schůzka je svolaná na 24. 6. 2013. Horizont 2020 zatím stále není 
definován.   

 
Děkan 
n) Vědecká rada Pedagogické fakulty UK bude zasedat 27. 6. 2013, hlavním bodem 

programu má být řešení projektu PRVOUK P15 Škola a učitelská profese v kontextu 
rostoucích nároků na vzdělávání. Děkana MFF na jednání zastoupí proděkan M. Rokyta. 
Stalo se po KD: Na jednání bylo konstatováno, že projekt PRVOUK P15 přinesl větší 
prohloubení spolupráce MFF a PedF UK při výchově budoucích učitelů. Tuto spolupráci 
ocenila ve svém projevu i děkanka PedF UK doc. R. Wildová. M. Rokyta přednesl krátký 
příspěvek, ve kterém se vyslovil pro další prohloubení této spolupráce, i nezávisle na 
existenci projektů typu PRVOUK. 
 

o) Doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., postoupil do druhého kola grantové soutěže ERC. Kol. 
Koucký byl na základě výběrového řízení nedávno přijat do IÚUK. Přihlášku do ERC již 
podával s afiliací MFF.  

 
Prod. M. Vlach 
p) KD vzalo na vědomí informaci o vývoji spolupráce MFF s firmou Preciosa (vědecký 

grant).  
 

Prod. M. Rokyta  
q) Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr.h.c. mult., přislíbil pronést Jarníkovskou 

přednášku. Je naplánovaná na 2. 10. 2013. Název a anotaci dodá prof. J. Nešetřil do 
konce srpna. 
 

r) Hlavní přednášku na Dni otevřených dveří MFF dne 28. 11. 2013 pronese Mgr. Libor 
Barto, Ph.D., z KA.  
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s) Kolegium projednalo záležitost grantu GAČR, který podal prof. P. Vopěnka a jehož 
zastavení bylo spojeno s působením spoluřešitele doc. J. Bečváře z MFF. Věc měla 
určitou publicitu, neboť prof. P. Vopěnka se vůči postupu GAČR ohradil a uveřejnil své 
stanovisko v Lidových novinách; předseda GAČR prof. P. Matějů reagoval zveřejněním 
své odpovědi na webu. Prod. M. Rokyta seznámil kolegium poměrně detailně se všemi 
dostupnými podklady, které měl k dispozici. Po diskusi kolegium doporučilo, aby i) děkan 
nabídl prof. P. Vopěnkovi možnost vydat některé z knih, které měly být vydány v rámci 
navrhovaného projektu, ve vydavatelství Matfyzpress; ii) prod. J. Trlifaj a vedoucí OVZS 
připravili interní směrnici k průběžnému a závěrečnému hodnocení grantových projektů. 
Stalo se po KD:  
Děkan poslal svou nabídku prof. P. Vopěnkovi dne 21. 6. 2013; byla kvitována kladně.  
 

t) Konference „Výzkum lidského mozku – velké téma pro 21. století“ pořádané Senátem 
PČR se zúčastnil prod. V. Baumruk. Zajímavé téma, zajímavé přednášky, ovšem hlavně 
pro neurology. Akce se konala 18. 6. t.r.  

 
u) Děkan byl na přednášce RNDr. Daga Hrubého, která se konala v refektáři malostranské 

budovy MFF dne 17. 6. t.r. a pojednávala o maturitě z matematiky. Zástupci Senátu a 
tisku se dostavili v malém počtu.  

 
v) Prod. V. Baumruk obdržel od ÚČJF návrh na udělení jedné z dílčích cen Česká hlava pro 

ročník 2013, a to ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dříve ceny pro 
doktorandy) Mgr. Jaroslavu Trnkovi. Kolegium souhlasilo s podáním nominace.  

 
 
 
3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. P. Kolman 
a) Přijímací řízení do česky vyučovaných studijních programů: výsledky po řádném termínu 

zkoušek poslal prod. P. Kolman kolegiu mailem. Hlavní čísla:  
bakalářské studium (plus počet uchazečů o studium v učitelském oboru, kde M-F je u F, 
M-I je u I a M-Dg je u M): F 404 plus 64; I 219 plus 25, M 303 plus 20. Magisterské 
studium: F 85, I 199, M 153.  Pro srovnání s výsledky loňského přijímacího řízení lze 
nahlédnout do dokumentu na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr12.pdf 
 

b) Přijímací řízení do anglicky vyučovaných studijních programů – údaje ke dni 19. 6. 2013: 
z uchazečů o bakalářské studium informatiky splnilo odborné a jazykové znalosti 11 
adeptů; v případě magisterského studia splnilo podmínky 19 uchazečů o studium v I a 5 o 
studium v M.  

 
c) Prod. P. Kolman poslal kolegiu na vědomí zdůvodnění MŠMT, proč nebyla MFF 

zařazena do dotačního programu MŠMT pro oblast poskytování vládních stipendií 
k podpoře studia uskutečňovaného v anglickém jazyce.  

 
d) Prod. P. Kolman se zúčastnil tzv. veřejného slyšení „Nová maturitní zkouška“. Akci 

organizoval Senát PČR dne 11. 6. 2013.  
 

e) Elektronický zápis předmětů: kolegium souhlasilo s okamžitým zrušením Směrnice 
děkana č. 4/2011, opatření děkana – elektronický zápis předmětů. Prod. P. Kolman, doc. 
P. Töpfer, RNDr. D. Bednárek a RNDr. P. Zakouřil se sejdou, aby sestavili nové instrukce 
ohledně způsobu zapisování; pokyny budou umístěny na web.  Teprve kdyby se ukázalo, 
že tato metoda nestačí, předloží děkan fakultnímu senátu návrh nové směrnice. Studenti 
nastupujícího prvního ročníku dostanou instrukce, jak si zapisovat předměty, na Albeři.  

 
f) Stalo se po KD: prod. P. Kolman poslal kolegiu na vědomí zprávu, že lingvistické 

stipendium z prostředků informatické sekce získal uchazeč z Vietnamu p. Hoang Tam. 
Komise ve složení doc. V. Kuboň, doc. M. Lopatková a prod. P. Kolman jej vybrala 
z 19 uchazečů. Více viz: 

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/zpr12.pdf
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http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2013-05-scholarship/ 
 
Děkan 
g) Podpora případné výstavby nové tenisové haly v areálu Sportovního centra UK 

v Hostivaři: prod. P. Kolman žádné poznatky z jiných fakult UK v této věci nezískal, děkan 
se dotázal děkanů 1. LF a PřF s tím výsledkem, že o ničem nevědí.   

 
h) Směrnice děkana č. 10/2013, která mění Směrnice děkana č. 7/2010 a č. 10/2010 a která 

obsahuje změny uznávání kreditů po přechodu z bakalářského do navazujícího 
magisterského studia: návrh výnosu projednal AS MFF dne 12. 6. 2013, avšak ve znění 
s neúmyslným překlepem v číslování odstavců. Děkan proto požádá předsednictvo AS 
(PAS) o souhlas s opravou překlepu, aniž by dokument byl senátu znovu předkládán. 
Prod. P. Kolman pro úplnost konstatoval, že AS směrnici neschvaluje, ale projednává.  
Stalo se po KD: všichni členové PAS souhlasili s opravou překlepu a s uveřejněním 
výnosu s tím, že se na něj vztahuje kladné vyjádření AS odhlasované 12. 6. 2013.  

 
i) Studentská anketa – stav zpracování papírové ankety za LS 2012/2013: podle děkanovy 

informace má být skenování (zajišťuje kol. L. Láska) hotové 20. 6. t.r. Prod. V. Baumruk 
připomněl schůzku sekčních proděkanů a garantů studijních programů, týkající se 
vypořádání slovních připomínek. Výtisky obsahující připomínky poskytl děkan prod. V. 
Baumrukovi po zasedání, kvůli možnosti okopírovat je pro potřebu sekčních proděkanů.  

 
j) K zápisu z KD 5. 6. 2013: RUK avizoval, že dne 1. 10. 2013 vstoupí v platnost opatření 

rektora týkající se podmínek pro přijímání do U3V. To vyvolá nutnost sladit fakultní 
předpisy s univerzitním opatřením. Z: prod. F. Chmelík, vedoucí STUD a organizátor 
U3V. S ohledem na onemocnění prod. F. Chmelíka požádal děkan, aby se věcí zabývali 
oba studijní proděkani.  

 
k) Rektor UK vyhlásil jubilejní 20. ročník soutěže o Bolzanovu cenu. (Uděluje se studentům 

za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla 
s interdisciplinárním přesahem, které jsou zpracované uchazečem v průběhu studia. 
Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na stupně studijních programů (Bc., Mgr., 
Ph.D.). Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: 
společenskovědní včetně teologických oborů, přírodovědné a lékařské.) Dopis pror. M. 
Prudkého včetně harmonogramu soutěže byl předán na studijní oddělení. Termíny: do 
30. 9. 2013 mají kandidáti poslat na studijní oddělení přihlášku a další předepsané 
dokumenty, do 15. 10. 2013 pak mají být předány shromážděné práce s průvodním 
dopisem děkana Informačně-poradenskému centru UK.  

 
l) Mimořádná cena rektora 2013: uděluje se nejlepším absolventům bakalářského a 

magisterského studijního programu, fakulta může do 31. 10. 2013 poslat po jednom 
návrhu. Předáno k vyřízení na studijní oddělení.  

 
m) Děkan, za přítomnosti proděkanů V. Baumruka a M. Rokyty, přijal 17. 6. 2013 studenty 

MFF, kteří se letos úspěšně zúčastnili SVOČ a 4. Česko-slovenské fyzikální vědecké 
konference.  

 
n) Děkan obdržel od pror. S. Štecha dvě vyhotovení studie Zaměstnatelnost a uplatnění 

absolventů Univerzity Karlovy. Jeden výtisk předal prod. P. Kolmanovi, druhý Mgr. L. 
Veverkovi.  

 
o) Děkan informoval, že jej o schůzku požádal ředitel ÚTIA AVČR prof. J. Flusser, kvůli 

financím na doktorandy MFF, kteří jsou školeni v ÚTIA. Prof. J. Flusser navrhl, aby MFF 
převedla část financí, které na studenty dostávaá, ve prospěch ústavu. Sekční proděkani 
jsou připraveni se jednání zúčastnit.   

 
p) Prod. M. Vlach zmínil pochvalnou odezvu na igelitové tašky rozdávané účastníkům 

přijímacích zkoušek – reakce se objevily na Facebooku. Kavárna Matfyz Café měla  
rovněž úspěch. Přednášku přednesl prof. L. Pick a dr. M. Mareš (každý 1x), po skončení 

http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2013-05-scholarship/
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přednáškové části ještě probíhala debata o obecných věcech kolem MFF UK, kterou vedl 
dr. M. Mareš. 

 
q) Informační den UK dne 23. 11. 2013: prod. M. Vlach nahlásí na RUK jako kontaktní 

osobu za MFF dr. A. Havlíčkovou. Odborná část týkající se studijní agendy bude 
připravována ve spolupráci s prod. F. Chmelíkem a JUDr. D. Macharovou.  

 
r) Dvacetileté výročí firmy Vakuum: děkana na společenské akci pořádané k tomuto jubileu 

zastoupí prod. V. Baumruk.  
 

 
 
 
 
4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) MFF nevyužije nabídky na vůz Octavia nabízený v rámci UK Filozofickou fakultou.  
 
b) Kolegium vzalo na vědomí informaci vedoucí hospodářského oddělení a současně 

předsedkyně náhradové komise fakulty Ing. D. Lankové, že limit ve výši 50 tis. Kč 
sjednaný v rámci pojištění majetku fakulty jako limit pojistných náhrad za tzv. prostou 
krádež (krádež majetku, u které nebylo prokázáno vloupání nebo přepadení), je pro 
letošní rok již vyčerpán. Tajemník v této souvislosti apeloval na větší dbalost pracovníků 
fakulty při zabezpečování majetku fakulty. K námětu, aby byl limit na tzv. prosté krádeže  
zvýšen, tajemník uvedl, že to by znamenalo zvýšení pojistky. Lépe je věci hlídat a 
neodkládat např. notebook v restauraci.  

 
c) Dopis předsedy fakultní odborové organizace (OO) doc. L. Přecha děkanovi: v souvislosti 

s nedávnými povodněmi chce OO upozornit zaměstnance na možnost nenávratné 
finanční výpomoci ze sociálního fondu, kterou umožňuje Opatření rektora UK č. 26/2009, 
čl. 3. Kolegium doporučilo rozeslat na pracoviště mail s lhůtou pro podávání případných 
žádostí do 30. 6. 2013.  
Stalo se po KD: Výzva byla odeslána sekretariátem tajemníka dne 20. června 2013. 
V dané lhůtě nepodal žádný ze zaměstnanců MFF žádost o výpomoc.  

 
d) Havárie v karlínské budově fakulty: 18. 6. t.r. spadl kus omítky ze stropu v knihovně. 

Kolegium vyslechlo zprávu prod. M. Rokyty o této události a schválilo jím tlumočený 
návrh Ing. M. Nováka na bezodkladné řešení tak, aby od 24. 6. t.r. bylo pracoviště 
knihovny opět v provozu. Součástí postupu bude odborné posouzení stavu stropu. 
Odhad nákladů představuje asi 66 tis. Kč, zakázku by provedla firma, která ve stejné 
budově na základě výběrového řízení provádí izolace a je ochotna strop pomocí 
sádrokartovonového podhledu opravit.  

 
e) Náhradní termín schůzku ohledně výběrových řízení na stavební zakázky (viz bod 3) 

zápisu z 21. schůze KD) bude dohodnut později, aby mohl své časové možnosti sdělit 
prod. Z. Němeček a vedoucí SB.  
Stalo se po KD: schůzka byla sjednána na 29. 7. 2013, kvůli dovolené se omluvil prod. P. 
Kolman.  

 
f) Poplatky za patenty prof. V. Matolína: nově doručené faktury v celkové sumě zhruba 80 

tis. Kč předá děkan cestou sekretariátu k vyřízení prod. V. Baumrukovi.   O zdrojích 
úhrady se dohodne prod. V. Baumruk přímo s prof. V. Matolínem.  

 
g) Kampus Albertov: v pondělí 17. 6. 2013 se sešli děkani MFF, 1.LF a PřF; v úterý 18. 6. 

2013 se děkan MFF zúčastnil schůze Monitorovacího výboru Kampusu Albertov (MVKA). 
Děkan vyjádřil nespokojenost hned s několika záležitostmi: mezi podklady pro jednání 
výboru scházel návrh partnerské smlouvy o využívání kampusu, v zápise z předchozího 
jednání MVKA scházel bod stanovující tuto smlouvu připravit; zápis nebyl dán 
účastníkům jednání k připomínkám včas. Financování přípravných prací a jejich využití 
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zůstává nevyjasněné (ačkoli dosud neexistuje smlouva mezi zúčastněnými fakultami 
o výši podílu na konkrétní využití financí, část prostředků - zhruba 1,5 mil. Kč - už je 
spotřebovaná).  
Příští schůze MVKA je naplánovaná na 16. 7. 2013.  
Prod. V. Baumruk informoval, že nový předseda Vědecké rady Kampusu Albertov se již 
ujal řízení a svolal dílčí jednání se zástupci jednotlivých participujících fakult. Schůzka 
s reprezentanty MFF je dohodnutá na 24. 6. 2013.  
Stalo se po KD: tajemnice PřF UK Ing. L. Dvořáková, která byla současně manažerkou 
Kampusu Albertov  podala k 30. 6. 2013 výpověď z pracovního poměru.  

 
 
 
 

 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výsledky výběrového řízení na obsazení pracovních míst v matematické sekci, 
informatické sekci a v Kabinetu jazykové přípravy: děkan beze změny akceptoval návrhy 
příslušné komise, výsledky budou/jsou na úřední desce MFF: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/ 
Otevřené ještě zůstává výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta na KAM, 
v jehož rámci budou uchazeči pozváni k pronesení přednášky.    

        Stalo se po KD: na místo OA na KAM byl od 1. 10. 2013 přijat pan Hans Raj Tiwary. 
 

b) Děkan udělil, po konzultaci s proděkany M. Rokytou a V. Baumrukem, finanční odměnu 
pracovníkům za plnění mimořádných úkolů během povodní na počátku června t.r.  

 
c) PRVOUK: platové výměry musejí být v souladu s platnými univerzitním mzdovými 

tabulkami také v poměru jednotlivých složek, zejména je to třeba pohlídat u menších 
pracovních úvazků. Z: PERS. 

 
d) Prod. O. Čepek se dotázal, zda může nově přijatý zaměstnanec fakulty, konkrétně 

zahraniční učitel, dostat formou benefitu (nikoli mzdy) příspěvek na ubytovánín nebo 
příspěvek na přestěhování (tzv. start-up money). Otázka bude konzultovánoa s vedoucí 
HOSP.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Spolek Matfyzák: dne 18. 6. 2013 se sešla valná hromada, spolek má novou náčelnici - 

Vendulu Michlíkovou, a schválil nové stanovy. Děkan a SKAS mohou jmenovat po 
jednom členovi do kontrolního orgánu spolku (ne nutně člena spolku); děkan vyčká výzvy 
náčelnice.  
Stalo se po KD: prod. M. Vlach se sešel se zástupci spolku, kde byl dohodnut další 
postup tak, aby byl koordinovaný a prospěšný pro obě strany.  

 
b) FotoFest: oficiálním partnerem je firma FotoŠkoda. MFF UK získala grant na podporu 

akce od Nadace Preciosa ve formě daru ve výši 50 tis. Kč.  
 

c) Festival fantazie: MFF vysílá 20 svých reprezentantů, vedoucím výpravy je Mgr. Cyril 
Brom, Ph.D.   

 
d) Matfyz Alumni: prod. M. Vlach poslal kolegiu návrh Stanov spolku a koncept jeho cílů, 

poté dokumenty upravil ve smyslu připomínek, které mu poslali děkan a prod. Z. 
Němeček. Matfyz Alumni bude občanským sdružením. Členové KD pošlou prod. M. 
Vlachovi do 15. 7. 2013 návrhy na členy přípravného výboru spolku. Schůze přípravného 
výboru je nutným aktem před podáním žádosti o registraci spolku.   

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/
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e) Žádost studentky V. Vášové o záštitu vedení MFF nad multižánrovým festivalem 
s názvem Lemma propojující umění a technické obory projednají s navrhovatelkou děkan 
a prod. M. Vlach.  
Stalo se po KD, konkrétně 15. 7. 2013.  

 
f) Plakátovací plochy: umístění plakátů Insider v Karlíně promyslí prod. M. Rokyta.  
 
g) MatfyzFeat: prodlouženo do poloviny září. 

 
h) ČT bude v týdnu po 22. 6. 2013 natáčet na MFF záběry do dokumentu o Františku 

Kupkovi. V tomtéž týdnu se bude v Troji natáčet pořad Svět podle Kláry.  
 

i) Televizní Hyde Park: v sobotu 29. 6. 2013 v pořadu vystoupí doc. RNDr. Petr Němec, 
Ph.D., z MFF.  

 
j) Prod. M. Vlach děkanovi navrhl, aby jmenoval Mgr. Luboše Veverku a BcA. Luboše 

Svobodu, oba z OMK, do Pracovní skupiny pro web. Členství Mgr. Evy Uzlové v této 
pracovní skupině skončilo jejím odchodem z MFF. KD schválilo.  

 
k) Prod. M. Vlach doporučil vybrat neprodleně firmu, které fakulta zadá reformu fakultního 

webu. V úvahu přicházejí dvě firmy. V daném případě není nutné výběrové řízení. KD se 
ztotožnilo s názorem děkana oslovit firmu, pro kterou se vysloví  fakultní Pracovní 
skupina pro web. T: do začátku července 2013.  
Stalo se po KD: pracovní skupina pro web doporučila k dalšímu jednání firmu Dobrý web. 

 
Děkan 
l) KD vzalo na vědomí informaci, že děkan svolal na 18. 6. 2013 schůzku kvůli doméně 

„mff.cuni.cz“ a zřízení adresy „all-zam“. Jednání se zúčastnili RNDr. L. Forst, Mgr. P. 
Vlášek, RNDr. M. Mareš, Mgr. L. Veverka, prod. M. Vlach a tajemník fakulty. Jednání 
vyústilo mj. v děkanovo rozhodnutí vydat příkaz k přesměrování z http://mff.cuni.cz na 
http://www.mff.cuni.cz .  
Stalo se po KD: Příkaz děkana č. 7/2013, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz07.htm 
byl splněn.  
Zřízení mail-listu zahrnujícího všechny zaměstnance fakulty není dořešeno (ne všichni 
zaměstnanci mají e-mailovou adresu v SIS, systém nedokáže vyhledat administrativního 
zaměstnance). Prod. M. Rokyta konstatoval, že v matematické sekci stačily kol. O. 
Ulrychovi dvě hodiny na vyhotovení mail-listu zaměstnanců matematické sekce, který je 
navázán na seznamy zaměstnanců jednotlivých pracovišť, za aktualizaci údajů jsou 
zodpovědné sekretářky pracovišť.  
Prod. O. Čepek se domnívá, že používat adresy typu jmeno.prijmeni@mff.cuni.cz   jako 
aliasy, z nichž chodí pošta všem pracovníkům MFF s příslušným jménem a příjmením, je 
již přežitá praxe. Vhodnější by bylo, aby se tyto adresy staly adresami osobními, a 
v mizivém procentu případů, kdy jsou opravdu na MFF dva pracovníci téhož jména 
i příjmení, byla tato adresa přidělena např. podle kritéria seniority nebo dohodou 
příslušných pracovníků.  

 
m) Organizace a náplň Děkanského sportovního dne naplánovaného na 23. října 2013: 

děkan prodiskutuje s vedoucím KTV jeho návrh, rád vezme v úvahu i náměty ostatních 
členů kolegia.   

 
n) Albeř a fakultní trička s potiskem – námět trička barevně odlišit pro různé soutěže: prod. 

M. Rokyta upřesnil, že za výsledky v matematických testech dostali nejlepší studenti 
tričko vloni poprvé a zcela výjimečně, neboť studentů s maximálním počtem bodů bývá 
typicky velké množství.   

 
o) Tajemník informoval, že p. Leoš Hájek končí ke dni 30. 6. 2013 svůj pracovní poměr na 

MFF. Agendu bezpečnosti práce a požární ochrany budou od 1. 7. 2013 zajišťovat Ing. 
Oldřich Zoubek, s nímž je uzavřena mandátní smlouva na dobu neurčitou, a pí Jana 
Ježilová (evidence školení řidičů a zdravotních prohlídek zaměstnanců).  

http://mff.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/prikaz07.htm
mailto:jmeno.prijmeni@mff.cuni.cz
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p) Sbírka Adoptujte své Hertze určená na zaplacení poloviny ceny koncertního křídla Petrof: 

prod. M. Vlach sdělil, že elektronická aplikace běží, průběžný stav sbírky bude možné 
sledovat na webu, viz:   

http://omk.mff.cuni.cz/klavir/ 
Sbírku oficiálně vyhlásí děkan fakulty 19. 6. 2013 odpoledne.  

 
q) Fakultní koncerty – upřesnění termínů: inaugurační koncert přislíbil provést klavírista Ivan 

Klánský dne 22. října 2013, adventní koncert se bude konat dne 2. 12. 2013 v kostele sv. 
Mikuláše na Staroměstském nám., účinkujícím bude varhaník Aleš Bárta.  

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Novela zákona o vysokých školách: děkan odeslal připomínky z MFF panu kancléři.  
Stalo se po KD: kancléř UK reagoval mailem dne 26. 6. 2013. Vše je pro členy KD 
uloženo na: 

https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm 
 
b) Výroční zpráva MFF za rok 2012: prod. M. Vlach pošle sekčním proděkanům a případně 

vedoucím oddělení děkanátu ke kontrole finální verzi zprávy.  
Stalo se po KD: dokument je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vz2012.pdf 
 

 
c) Stalo se po KD:  

i) VR UK projednala dne 27. 6. 2013 návrh MFF (a FF UK) na udělení čestného 
doktorátu UK prof. A. Joshimu. Návrh za MFF obhajoval prod. O. Čepek. Výsledek 
tajného hlasování byl kladný. 

 
ii) Slavnostního udělení profesorského titulu doc. Martinu C. Putnovi a dalším šesti 

akademikům, kteří si v souvislosti s případem Martina Putny odmítli převzít titul 
z rukou prezidenta České republiky, se dne 25. června 2013 zúčastnili za vedení 
MFF prod. J. Trlifaj a prod. M. Rokyta.  

 
 
 
Schůze AS MFF jsou naplánované na 9. října, 13. listopadu a 11. prosince 2013. 
 
Plán schůzí kolegia děkana do konce roku 2013: 
4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12., 27. 12.  
 
 
Zasedání skončilo v 15:50 hod. 
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://omk.mff.cuni.cz/klavir/
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/vysokoskolsky_zakon_-_2011/index.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vz2012.pdf
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