
Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 16. října 2013 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:11 hodin. 
Kolegium schválilo zápis ze svého zasedání konaného 2. 10. 2013.  
 
 
KD vzalo na vědomí, že děkan přijal před schůzí kolegia studenty Ondřeje Bartoše a Mirka Olšáka, 
kteří se letos s velkým úspěchem zúčastnili mezinárodní soutěže matematiků – vysokoškoláků 
v Blagoevgradu. Přijetí se zúčastnili proděkani M. Rokyta a J. Trlifaj a vedoucí soutěžního týmu fakulty 
RNDr. T. Bárta, Ph.D. Setkání bylo velmi příjemné. 
  
Kolegium dále blahopřálo kolegům z ÚČJF, a to v souvislosti s tím, že letošní Nobelova cena za fyziku 
byla udělena za mimořádné výsledky teoretiků i experimentátorů v oblasti částicové fyziky. Na objevu 
Higgsova bosonu mají podíl také vědci z MFF UK. Členové KD, stejně jako  AS MFF UK, současně 
ocenili práci prod. M. Vlacha a vedoucího OMK, díky které byla na fakultním webu včas a na kvalitní 
úrovni umístěna  informace o udělení této Nobelovy ceny, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-10-higgs/ 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Návrh na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky 

ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013 výzkumnému týmu doc. 
RNDr. Ruperta Leitnera, DrSc., za výsledek „První měření směšovacího úhlu 013 
v experimentu Daya Bay“ byl po projednání v kolegiu rektora UK postoupen (spolu 
s dalším návrhem z PřF) na MŠMT. Návrhy budou posouzeny příslušnou komisí dne 22. 
10. 2013.  

 
b) OVZS připravilo a odeslalo prostřednictvím vedoucích pracovišť MFF UK harmonogram 

předkládání dílčích/průběžných a závěrečných zpráv o řešení grantů.  
 

c) Strouhalovská přednáška 2014: prod. V. Baumruk včas oznámí, kdo přednášku pronese.  
 

d) Výzva RVVI k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů a 
na členy Expertních panelů, viz: 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695255  
Návrhy na členy panelů předkládají právnické osoby, instrukce z rektorátu týkající se 
harmonogramu a způsobu předkládání návrhů na RUK budou sděleny v blízké době. 
Konečný termín pro doručení návrhů na RVVI je 10. 12. 2013. 

 
e) Žádost Technologické agentury ČR o nominaci kandidátů UK do poradních orgánů  

TAČR pro programy ALFA a GAMA: do stanoveného termínu 11. 10. 2013 neobdrželo 
OVZS žádné fakultní návrhy k přeposlání na RUK (návrhy podávaly vysoké školy 
prostřednictvím České konference rektorů). 

 
f) Program brazilské vlády Věda bez hranic: v červnu 2013 MFF projevila předběžný zájem 

zúčastnit se tohoto programu. RUK nyní žádá dostat fakultou nabízené doktorské 
programy v angličtině a seznam garantů těchto programů. Finanční možnosti MFF UK již 
specifikovala v červnu (školné 5000 EUR pro Bc. a Mgr. studium a 6000 EUR pro PhD 
studium). Požadované podklady je třeba zaslat v el. podobě na OVZS nejpozději do 18. 
října 2013. Z: sekční proděkani.   

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2013-10-higgs/
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695255
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g) Fond mobility UK: prod. J. Trlifaj seznámil kolegium s návrhy MFF UK. Dotazem na RUK 

bylo ověřeno, že student může žádat o podporu z FM vícekrát. Pokud je ovšem aktuálně 
více žádostí, než kolik je jich možné uspokojit, dostávají přednost ti žadatelé, kteří o 
podporu usilují poprvé. Prod. J. Trlifaj sestaví finální pořadí žádostí z MFF. 

 
h) Dne 18. 11. 2013 od 15.00 hod. se koná porada proděkanů pro zahraniční styky. 

 
i) Soutěž o cenu Siemens: termín pro podávání návrhů byl prodloužen do konce října 2013.  

 
j) Univerzitní kritéria pro habilitace a jmenovací řízení: prod. J. Trlifaj měl 15. 10. 2013 

příležitost hovořit o dané problematice s pror. I. Jakubcem. Vedení UK vede připomínky 
MFF v patrnosti a akceptuje je, ale současně se snaží sjednotit požadavky z oblasti 
přírodních věd s požadavky věd lékařských. Návrh bude předložen k projednání v kolegiu 
rektora, poté na poradě děkanů a ještě poté ve VR UK.  

 
k) ERC projekty: koncem roku 2013 bude vyhlášena výzva ERC Starting Grants, navazovat 

bude výzva ERC Consolidator Grants. RUK připravuje setkání/školení potenciálních 
žadatelů dne 14. 11. 2013, na pozvání. Prod. J. Trlifaj věc sleduje.  

 
l) Audit ERC projektu doc. D. Kráľe: zpráva o závěrech auditu zatím není k dispozici, MFF 

by ji měla dostat do konce října.  
 

m) SIS – formuláře pro přijetí zahraničních hostů na MFF: provedená úprava v SIS odpovídá 
zadání schválenému vedením fakulty - formulář nepožaduje datum narození přijímaného 
hosta, ale údaje vztahující se k jeho cestovnímu pasu – ale nikoli důsledně na 
formulářích všech typů přijetí/zahraniční spolupráce.  

 
n) Studentské výzkumné projekty MFF UK a Preciosa, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/veda/gs/ 
Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o jednáních s novým ředitelem firmy 
Preciosa. 
Děkan informoval, že firma Microsoft má zájem o přednášky na MFF UK – angažovat se 
přislíbil Mgr. M. Děcký. Prod. M. Vlach uvedl, že styky s Microsoft patrně dospějí 
k uzavření smlouvy (podobně jako s IBM).  

 
Děkan 
o) Výzva ředitele Odboru kosmických technologií a družicových systémů Ministerstva 

dopravy, aby UK nominovala svého zástupce do zvláštní pracovní skupiny, jejímž úkolem 
bude formulovat nový Národní kosmický plán: děkan MFF UK doporučil rektorovi UK, aby 
navrhl prof. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc. 

 
p) Stalo se po KD: Pror. S. Štech zaslal mailem informaci, že vedení UK se rozhodlo se 

uspořádat dne 13. listopadu 2013 v prostorách Karolina seminář na téma Aktuální 
informace o financování praktického využití výsledků vědy, výzkumu a vývoje v novém 
programovacím období 2014-2020. Seminář se zaměří zejména na program Horizont 
2020 a relevantní operační programy SF EU – OP Věda, výzkum, vzdělávání (VVV), OP 
Praha – Pól růstu (PPR) a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (PIK). 
Předáno prod. J. Trlifajovi.  

 
 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. P. Kolman 
a) Námět/nabídka jednoho z absolventů MFF UK, aby služby SIS byly pro studenty 

rozšířeny o automatickou nabídku při výběru předmětů, které si zapisují (něco na způsob 
nákupního košíku): do SIS se příliš nehodí, ani formulace takového požadavku by nebyla 
triviální, přesto děkan o věci neformálně promluví se SKAS při Čaji se senátory.  

 

http://www.mff.cuni.cz/veda/gs/
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b) Posunutí termínu státních závěrečných zkoušek studentů posledního ročníku tak, aby 
i tito posluchači mohli absolvovat všechny zapsané přednášky: kolegium pověřilo studijní 
proděkany, aby v tomto smyslu připravili - po konzultaci se sekčními proděkany - návrh 
na harmonogram příštího akademického roku.  

 
c) Stipendia: prod. P. Kolman vypracoval návrh, který ještě před schůzí kolegiu rozeslal. 

Navržená tendence (dvě hladiny výše stipendia) byla kolegiem přijata, bude vzata 
v úvahu při sestavování novely Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK.   

 
d) Příprava vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na MFF: KD schválilo 

harmonogram:   

 říjen 2013: příprava výchozí verze (studijní proděkani, garanti studijních 
programů, STUD; schůzka proběhla 15. 10. 2013); 

 listopad 2013: AS MFF bude neformálně obeznámen s pracovní verzí návrhu a 
otevřena diskuse;  

  prosinec 2013: první čtení návrhu v AS; 

 leden 2014: druhé čtení. 
Prod. F. Chmelík podá na schůzi KD dne 30. 11. 2013 informaci, jak zamýšlí řešit otázku 
garantů OR, K-komisí pro obhajoby doktorských disertací atd. Proděkani J. Trlifaj a M. 
Rokyta doporučili učinit i tyto záležitosti součástí jediných Pravidel pro organizaci studia. 
Kolegium diskutovalo také o tom, zda zrušit papírové studentské indexy (odpadla by 
kontrola na studijním oddělení), nebo je zachovat (pojistka v situaci, když selže SIS, 
navíc historický dokument), a po hlasování (5 pro zrušení, 3 proti; dodatečná poznámka: 
prod. F. Chmelík, byl-li by přítomen, hlasoval by pro zachování indexu) ponechalo na 
prod. P. Kolmanovi, aby také toto vzal v úvahu při sestavování předpisu. Prezentaci 
bakalářské práce při obhajobě považuje KD za velmi žádoucí.  

 
e) Příprava žádosti o novou akreditaci (NavMgr F a I): děkan se pokusí dojednat s PAS 

MFF posunutí termínu pro předložení podkladů).   
Stalo se po KD: byl dohodnut termín Čaje se senátory a částečně schůze AS na 27. 11. 
2013.  
 

f) Zprávu o výsledcích testů studijních předpokladů z matematiky (tzv. „IQ testy“, na Albeři 
provádí L. Hanyková) pro posluchače 1. ročníku MFF UK (2013/2014) dostali všichni 
členové KD.  Je také zveřejněna na webu, viz: 

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

g) Prod. P. Kolman se vzdálil ze schůze KD kvůli jednání na PřF UK. 
 

Děkan 
h) Studentská anketa 

Podněty členů AS MFF na zasedání 9. 10. 2013: prod. M. Rokyta pošle sekčním 
proděkanům výsledky poslední ankety v el. formě. O tom, co a jak bude zveřejňováno a 
jak se bude nakládat např. se slovními připomínkami studentů, rozhodne nově ustavená 
Komise pro studentskou anketu. Kolegium schválilo návrh děkana na složení této 
komise, výsledek je na webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm 
  

i) Děkan vydal, po projednání v AS MFF dne 9. 10. 2013, Směrnici děkana č. 12/2013, 
výplata stipendií, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer12.htm 
 

j) Prod. Z. Němeček se dotázal na vyplácení odměn školitelům, kteří ve lhůtě dovedli svého 
doktoranda k úspěšné obhajobě disertační práce; jeden ze školitelů na KFPP zatím 
marně čeká. Podle informace prod. J. Trlifaje došlo k administrativnímu zádrhelu na RUK.  

 
k) Prod. M. Rokyta sdělil, že nová RDSO 4M9 si dne 14. 10. 2013 zvolila za předsedu prof. 

RNDr. Viktora Beneše, DrSc.  
 

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/dekan/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8166.htm
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer12.htm
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l) Multirank oboru fyzika (Bc. a NMgr. studium): prod. V. Baumruk informoval, že formulář je 
za MFF vyplněný a připravený k odeslání. Druhou částí multiranku je speciální 
studentská anketa. Prod. V. Baumruk se poradí s dr. P. Zakouřilem, jak anketu provést 
(zaslání kódů studentům). Motivační průvodní mail/list podepíše děkan nebo studijní 
proděkan. K výběru vzorku studentů – KD souhlasilo neoslovovat studenty prvního 
ročníku, protože ještě nemají potřebnou delší zkušenost. 

 
m) Požadavek AS MFF, aby na webu fakulty byl zveřejněn výsledek jeho hlasování 

o podpoře jednomu z kandidátů na funkci rektora UK: kolegium nepovažovalo za vhodné 
zveřejňovat jakékoli části zápisu z jednání AS MFF dříve, než je zápis senátem schválen.  

 
n) Otázku, zda pořádat Doktorandský týden, odsunulo kolegium na příští schůzi.    

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Účtování zdrojů přečerpaných v důsledku vyplacených náhrad za dovolené: po diskusi 

mezi sekčními proděkany bylo rozhodnuto, že stejně jako v loňském roce se bude 
účtovat plošně na vrub sekcí. 

 
b) Bude provedeno zaúčtování na vrub nedaňových nákladů sekcí 0,3 % (ze mzdové 

základny sekce) dotvoření sociálního fondu za období měsíců 1.-9./2013 (sekce F:  
396 603,- Kč; sekce I: 178038,- Kč; sekce M:  171 335,- Kč; děkanát: 122 688,- Kč). 
Poslední čtvrtletí 2013 bude doúčtováno do období 12/2013. 

 
c) Tajemník připomněl dodržování zásad při přeúčtování, zejména že nelze přeúčtovat 

náklad vzniklý před datem účinnosti zdroje, a dále je nutné průběžně sledovat a ověřovat 
stav zdroje, aby nedocházelo k jeho přečerpání mnoha položkami (podrobněji v e-mailu 
zaslaném tajemníkem členům KD dne 4. 10. 2013). 

 
d) Bude vydán příkaz tajemníka č. 1/2013, k zajištění zpracování účetní závěrky za rok 

2013.  
Stalo se po KD: výnos je na webu, viz: 

 http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1301.htm 
 

e) Správa majetku UK v Praze nabídla k odprodeji jako nepotřebný majetek dva osobní 
automobily Škoda Superb. MFF UK nemá o nabízené vozy zájem.  

 
f) Tajemník informoval o záměru porazit smrk vedle vchodu do budovy Ke Karlovu  5 ještě 

do konce letošního roku a pak v průběhu prvního čtvrtletí 2014 porazit dvě břízy rostoucí 
podél schodiště na Albertov. Na stav stromů jsou zpracovány odborné posudky včetně 
souhlasu k jejich odstranění ze strany příslušných orgánů MČ Praha 2. Dále bude 
poražen jeden akát mezi budovami Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5; tento strom neroste na 
pozemku MFF a jeho odstranění je v kompetenci TSK Praha. 

 
g) V pátek 25. 10. 2013 bude dokončeno zpracování závěrky hospodaření za 1. až 3. 

čtvrtletí 2013 a ihned zasláno ekonomické komisi AS MFF k připomínkám, aby konečná 
verze mohla být předložena ke schválení senátem dne 6. 11. 2013. 

 
h) Na dotaz prod. J. Trlifaje, zda už vedoucí správy budov sdělil nějaké poznatky ze 

svého jednání se statikem o stavu budovy na Sokolovské ulici, o jejíž koupi má zájem 
matematická sekce, odpověděl tajemník záporně.   

 
i) Úhrada stravenek: prod. O. Čepek znovu navrhl, aby finance za stravenky mohly být 

zaměstnancům strhávány rovnou z jejich mzdy, protože by se tím ušetřily cesty do 
pokladny fakulty a manipulace s hotovostí. Tajemník fakulty zjistí, zda je splnění 
požadavků reálné. Dále prověří, zda funguje bezhotovostní odesílání záloh na služební 
cesty pracovníků na jejich účet. Při této příležitosti uvedl, že stížnost jednoho 
z doktorandů fyzikální sekce ohledně zálohy na CP byla vyřízena jako oprávněná.    

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/p1301.htm
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4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI: soutěž byla vyhlášena minulý týden. Celkem jde o sumu 2 mld. Kč, jednotlivé 

požadavky nesmějí spadat pod hranici 20 mil. Kč, podmínkou je doložit, že alespoň 1,2 % 
z požadované částky činí transfery do regionů. KD vzalo na vědomí podrobnou informaci 
prod. Z. Němečka o dosavadních krocích směrem k RUK (odeslání nástinu čtyř projektů) 
a doporučilo na fakultních požadavcích nic neměnit, včetně projektu na koupi domu na 
Sokolovské ul. Postup pro výběrové řízení na sepsání projektů navrhnou prod. Z. 
Němeček a tajemník fakulty.  
 

b) Pavilon v Troji: investiční záměr byl postoupen expertní komisi. Společnost Pražská 
teplárenská písemně odvolala své původně negativní stanovisko k žádosti MFF o udělení 
územního rozhodnutí.  
.  

 
Děkan  
c) Interní soutěž TO: ve smyslu vyhodnocení došlo k úpravě projektů a k jejich podání na 

RUK. Všichni vybraní řešitelé upravili své návrhy na dohodnuté částky. Suma návrhů činí 
1,9 mil. Kč.  

 
d) KD vzalo na vědomí informaci děkana o závěrech užšího kola pohovorů s adepty na 

místo manažera Kampusu Albertov, konaného na RUK.   
 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst v sekcích MFF a funkcí ředitele/vedoucích 
pracovišť MFF: děkan požádal sekční proděkany o návrhy na složení komisí pro 
výběrové řízení, T: do 6. 11. 2013. Inzeráty vyjdou v Lidových novinách dne 15. 10. 2013, 
jejich obsah je současně uveřejněn na úřední desce fakulty, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20131015va.htm 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20131015vb.htm 

uzávěrka přihlášek připadá na 13. 11. 2013,16:00 hod. 
 

b) Nabídka tzv. startovacího bytu UK byla rozeslána na pracoviště.   
 
c) Prodlužování pracovních smluv akademických pracovníků: sekční proděkani dospěli ke 

shodě, že odborný asistent má celkem 9 let (3x3 roky) a případné prodloužení u OA, kteří 
nastoupili před novelou občanského zákoníku v dobré víře, že mají na habilitaci 2x5 let, 
je užitečné a rozumné, pokud se dá očekávat, že habilitační řízení bude zahájeno během 
jednoho roku.  

 
 
 
7. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Soutěž FotoFest: své snímky přihlásilo mnoho autorů, bude tedy z čeho vybírat.  

 
b) Veletrh vzdělávání Gaudeamus: prezentace MFF UK v Bratislavě byla úspěšná, 

poděkování patří kromě jiných koordinátorce dr. A. Havlíčkové.  
 

c) Beánie se bude konat 29. 10. 2013, pozvání od organizátorů přijali děkan a proděkani M. 
Rokyta a F. Chmelík.  

 
d) Děkanský sportovní den: KD vzalo na vědomí průběžnou informaci vedoucího KTV.   

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20131015va.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20131015vb.htm
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e) Koncertní křídlo v refektáři: inaugurační koncert určený hlavně pro donátory bude 
proveden 22. 10. 2013; s ohledem na omezenou kapacitu sálu a množství přispěvatelů 
bude přidán ještě jeden koncert, v jarním termínu. Děkan by rád uspořádal zvláštní 
koncert pro studenty, ovšem na realizaci v termínu blízkém 17. listopadu je lhůta příliš 
krátká, neboť pracovní kapacita OMK je pohlcena množstvím dalších úkolů. Co se týče 
poskytování volných hodin klavíristům, pravidlo dohodne prod. M. Vlach s kol. A. 
Krškovou a děkanem.  

 
f) Česká lingvistická olympiáda: podle vyjádření Filozofické fakulty UK pro ni není návrh 

smlouvy předložený Matematicko-fyzikální fakultou přijatelný. Prod. M. Vlach proto vybídl 
zástupce FF, aby vypracovali vlastní návrh (řád soutěže apod.). 

 
g) Spolek Matfyzák chce pořádat večerní školu tance, jednou týdně od 19:30 v posluchárně 

S1 nebo S8. Kolegium souhlasilo, s tím, že o všech praktických aspektech rozhodne 
tajemník (např. že během kursu je zakázán alkohol a posluchárna bude po skončení 
kursu uvedena do původního stavu). 

 
h) Dobrý web: s výrazným přispěním JUDr. M. Semíkové vznikla smlouva, díky které jsou 

dohodnuta všechna podstatná ujednání. Provést celou analýzu webu se ale do konce 
kalendářního roku patrně nepodaří.   

 
i) Matfyzfeat: do soutěže se přihlásilo celkem 8 projektů, pravděpodobně dne 15. 11. 2013 

proběhne slavnostní prezentace výsledků za účasti prod. V. Baumruka.  
 

j) Propagační komise: do 31. 12. 2013 děkan jmenuje nové složení komise, zhruba 
12členné. Návrhy na složení komise očekává od sekčních proděkanů. 

 
k) Dárkové propagační předměty: KD projednalo průběžnou informaci prod. M. Vlacha a 

sdělilo mu svá doporučení.  
 

l) Fakultní školy při MFF UK:  prod. M. Vlach předem poslal návrh koncepce, vzorový návrh 
statutu, dotazník pro SŠ jako podklad pro udělení Statutu Fakultní školy při MFF UK. KD 
schválilo koncepci jako celek a doporučilo oslovit také školy s výukou v anglickém jazyce. 
Podrobnosti proberou jednotliví členové kolegia přímo s prod. M. Vlachem, který poté 
přednese věc vedoucím didaktických pracovišť fakulty, aby vyjádřili svůj názor a navrhli 
vhodné pracovníky pro její uskutečnění. Zaangažován bude také doc. P. Svoboda, 
v souvislosti s rozvojovým projektem.   

 
m) KD vzalo na vědomí reakci pana rektora na připomínky MFF k Pravidlům pro jednotné 

způsoby grafického užívání znaku univerzity a změny Statutu UK. Panem rektorem 
navržené schůzky k prodiskutování těchto připomínek se zúčastní děkan a prod. M. 
Vlach, případně další osoby, bude-li si to přát pan rektor.   

 
n) Vydavatelství MatfyzPress: prod. M. Vlach předem poslal návrh Statutu vydavatelství 

MatfyzPress, návrh edičního řádu MFF UK a také směrnice děkana k ediční činnosti 
MFF. Své připomínky k dokumentům sdělili děkan a prod. J. Trlifaj. Po diskusi kolegium 
vyjádřilo obecný souhlas s návrhy a pověřilo prod. M. Vlacha probrat realizační 
podrobnosti s tajemníkem fakulty a vedoucí HOSP. Návrh edičního řádu bude, po 
finalizaci s právničkou, předložen fakultnímu senátu.    

 
o) Rozvojový centralizovaný projekt Podpora a rozvoj dovedností studentů a zaměstnanců 

MFF UK v závislosti na možnostech pracovního uplatnění (hl. řešitel RNDr. K. 
Houžvičková Šolcová z OVVP) byl odevzdán.  

 
 
 
8. RŮZNÉ 
 

a) KD vzalo na vědomí informaci děkana o závěrech jednání AS MFF dne 9. 10. 2013. AS 
vyhověl děkanovu návrhu a změnil plánovaný termín své schůze na 6. 11. 2013. Dále 
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děkan navrhl, aby fakultní senát svolával svá jednání na první středu v měsíci, po 
zasedání VR MFF.  
 

b) Slavnostní zasedání při příležitosti 60. výročí založení 3. lékařské fakulty UK se konalo 
dne 3. 10. 2013, MFF UK reprezentoval děkan. Kolegiu sdělil své postřehy z hlavních 
projevů, velmi ocenil vystoupení pana rektora.   

 
c) Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku pořádaná Akademickou farností 

Praha v kostele Nejsvětějšího Salvátora se konala 8. 10. 2013, děkana MFF na ní 
zastoupil prod. J. Trlifaj.  

 
d) Pozvánku na Koncert pro republiku pořádaný dne 28. 10. 2013 děkan letos využít 

nemůže, z důvodu svých již pevných plánů tak nemohou učinit ani členové vedení.   
 

e) Prod. M. Rokyta informoval, že záležitost s tzv. Studentskou organizací Matematicko-
fyzikální fakulty na adrese ke Karlovu 2027/3, 120 00, Praha 2, je zřejmě vyřešena; 
alespoň na to ukazuje skutečnost, že na stránce: 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/ 
lze nalézt informaci, že uvedené občanské sdružení zaniklo. Děkan podá o tomto zjištění 
zprávu kancléři UK a poděkuje mu - a panu kvestorovi - za součinnost při řešení. 
 

Zasedání skončilo v 16:40 hod. 
 
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/

