
Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 15. ledna 2014 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluven: 

O. Čepek, V. Baumruk, F. Chmelík, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, J. 
Trlifaj, M. Vlach; k bodu sub 1) přizvána Z. Lustigová. 
Z. Němeček 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:26 hodin. 
Kolegium schválilo zápisy ze svých zasedání konaných 11. a 27. 12. 2013.  
 
 
1) Nahrávání přednášek 

Kolegium vzalo na vědomí zprávu doc. RNDr. Z. Lustigové, CSc., o výsledcích jejího dosavadního 
jednání se studenty, kteří mají na zaznamenávání přednášek eminentní zájem. Doc. Z. Lustigová 
referovala o možných způsobech pořizování záznamů přednášek, jejich formátu i odhadech ceny. 
Součástí zprávy byly ukázky tří typů nahrávek („voice over presentation“,  „lecture capture“, 
„interactive lecture“) a komentář o jejich přednostech i nevýhodách. Závěrem kol. Lustigová 
uvedla, které přednášky studenti pro natočení vybrali (dodatečně seznam poslala také 
elektronicky). Po diskusi, ve které zazněly na danou věc protichůdné názory, kolegium doporučilo, 
aby se sekční proděkani dotázali vyučujících, jejichž přednášky jsou na studentském seznamu, 
zda jsou ochotni natáčení se v letním semestru podvolit a zda případně po celý semestr, nebo jen 
na pořízení jednoho pilotního dílu. Od odpovědí se bude odvíjet další postup. Podporu kolegia má 
varianta selected stories. Proděkani V. Baumruk a M. Vlach považují za důležité rozmyslet také 
pozitiva a negativa případného natočení vybraných fyzikálních pokusů ke klíčovým přednáškám. 
Doc. Z. Lustigová bude pokračovat v jednáních. 

 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) SVV na rok 2014: na základě dopisu RUK z 13. ledna 2014 se plánují prostředky ve výši 

odpovídající objemu finančních prostředků v roce 2012, což v případě MFF UK znamená 
27 701 tis. Kč. Pro jednotlivé sekce pak (podle počtu doktorandů) po zaokrouhlení: 
fyzikální sekce 14 430 tis. Kč, informatická sekce 7 050 tis. Kč a matematická sekce 
6 230 tis. Kč. 

 
b) Zprávy o řešení projektů GAČR se podařilo připravit k odeslání díky mimořádnému 

pracovnímu nasazení pracovnic OVZS a v předepsaném termínu odeslat. Údaje 
o čerpání mezd nebyly včas k dispozici na webmaileru. 

 
c) V návaznosti na doporučení VR MFF UK ze dne 4. 12. 2013 ke jmenování oponentů 

habilitačních prací (alespoň jeden zahraniční oponent) byl upraven dopis předsedům 
habilitačních komisí a stránka http://www.mff.cuni.cz/veda/habilitace/ppokyny-stanov.htm 
byla upravena ve smyslu doporučení VR k řízení ke jmenování profesorem (nejméně dva 
doporučující dopisy od zahraničních odborníků). 

 
d) Pror. P. Volf zaslal informaci týkající se výběru excelentních výsledků, které budou za 

Univerzitu Karlovu předkládány v rámci Pilíře II. nedávno schválené Metodiky hodnocení 
výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013 až 
2015. Podle nastavených kritérií může UK předložit cca 140 výsledků. Pror. P. Volf 
upozorňuje, že k posouzení výsledku bude třeba předložit fyzický exemplář knihy, kopie 
článku atd., anglicky psané zdůvodnění, proč má být předkládaný výsledek považován za 
zvlášť významný.  V roce 2014 se budou předkládat výsledky za období 2009-2013. Pror. 
P. Volf nabádá zodpovědnému výběru výsledků a včasnému zajištění požadovaných 
podkladů. 

 
e) Dne 23. 1. 2014 odpoledne se bude na FEL ČVUT konat přednáška prof. RNDr. P. 

Pudláka, DrSc. Ve stejný den pořádá JČMF v MÚ AV ČR seminář Akademického fóra, na 
jehož programu je diskuse k novele vysokoškolského zákona o jmenování 

http://www.mff.cuni.cz/veda/habilitace/ppokyny-stanov.htm
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vysokoškolských profesorů. Návrh novely se setkal se silným nesouhlasem České 
konference rektorů. Akce se zúčastní prod. J. Trlifaj.  

 
f) Kolegium vzalo na vědomí informaci o jednání VR MFF UK dne 8. 1. 2014, kde zazněla 

kritika způsobu hodnocení projektů v soutěži GAČR o centra excelence; v oborech 
matematika a informatika nebylo uděleno ani jedno. Vědecká rada doporučila vyčkat na 
předání posudků navrhovatelům. Posudky byly včera dodány, zatím jen u neúspěšných 
projektů. VR MFF UK se k procesu soutěží GAČR vrátí na svém únorovém zasedání.   

 
g) Vlastní hodnotící zpráva UK: děkan obdržel zprávu jako podklad pro poradu děkanů 

svolanou na 20. 1. 2014 a seznámil s ní členy kolegia. Připomínky lze podat do 23. 1. 
2014, ale děkan požádal o ty podstatné už do neděle, aby je mohl tlumočit přímo na 
pondělní poradě. Zpráva má několik oddílů (Hodnocení hlavních činností UK a jejích 
součástí v období let 2004-2012 – celkové shrnutí; Hodnocení vědecké, výzkumné, 
vývojové a další tvůrčí činnosti UK v letech 2004-2012; Hodnocení vzdělávací činnosti 
UK v letech 2004-2012) a vykazuje nepřesnosti.  
Stalo se po KD: Děkan zaslal pror. S. Štechovi připomínky v předepsaném termínu, jejich 
znění dostali všichni členové kolegia. Zvlášť k nim přiložil stanovisko prod. F. Chmelíka, 
který o ně byl paralelně požádán ze strany dr. Roskovce a osobně je s ním prodiskutoval.  

 
h) Prod. V. Baumruk informoval, že do programu ALFA se přihlásil doc. J. Brechler z KMOP. 

 
i) Dne 6. února 2014 budou vyhlášeny Ceny Siemens, v očekávání je sekce fyziky. 
 
Děkan 
j) Nobelova cena míru pro CERN: kolegium souhlasilo s tím, aby děkan zaslal podnět 

rektorovi Univerzity Karlovy. Návrh vypracovali kolegové doc. J. Dolejší a doc. R. Leitner. 
Návrh mohou podat mj. rektoři vysokých škol.  

 
k) Prod. M. Vlach poukázal na chybu v elektronické aplikaci pro závěrečné zprávy GAČR. 

Vedoucí OVZS věc projednala s GAČR, aplikace už funguje lépe.  
 

 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Schůzka ohledně SIS se odehrála dne 8. 1. 2014 na studijním oddělení, probral se na ní 

blížící se začátek letního semestru - fungování SIS, termíny fázovaného zápisu a zápisu 
na rozvrhové lístky, byly určeny priority.  Přechod mezi prioritním a otevřeným zápisem 
předmětů se v akademickém roce 2014/15 posune o jeden týden dopředu.  

 
b) Elektronická evidence zahraničních cest studentů: o studentech cestujících na CP 

přehled je, kdežto v případě posluchačů bez CP záleží na vůli dotyčných zahraniční cestu 
ohlásit. Prod. F. Chmelík připraví ve spolupráci s dr. P. Zakouřilem zdvořilý informativní 
mail pro studenty a pracovníky MFF UK se žádostí o hlášení všech zahraničních cest 
studijnímu oddělení. Sekční proděkani a vedoucí studijního oddělení budou v tomto 
smyslu osvětově působit.  

 
c) Elektronické zadávání výplaty stipendií: v současné době už nic nebrání zpracování 

v SIS, s výjimkou stipendií z grantových prostředků, protože databáze SIS není 
provázaná s agendou grantů. Prod. F. Chmelík navrhl vydat výnos nařizující zadávat 
výplatu stipendií z provozních prostředků či stipendijního fondu výhradně prostřednictvím 
SIS. V případě stipendií z grantů musí být zatím návrh na papíře a opatřený podpisem, a 
to po přechodné období, dokud informační technologie neumožní provázání systému SIS 
s grantovou agendou IFIS a tím i elektronické zpracování všech typů stipendií. Příslušný 
požadavek byl již zadán na ERUDIO pod číslem SSP2079.  

 
d) Předpisy o doktorském studiu na MFF UK: kolegium diskutovalo o změnách, které bude 

třeba provést v souvislosti s opatřením rektora č. 10/2013, činnost garantů studijních 
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programů, oborových garantů a oborových rad.  Prod. F. Chmelík vyčká, až rektor UK 
jmenuje oborové garanty, pak ve spolupráci s prod. P. Kolmanem připraví návrh nového 
předpisu ve smyslu debaty kolegia. T: do 30. 6. 2014. Prod. M. Rokyta upozornil na 
povinnost přiznat garantům příplatek, na regule Mzdového předpisu UK a na prováděcí 
nejasnosti s tím spojené. Připraví shrnutí pro nové vedení UK. 

 
e) Výše honoráře učitelů středních škol, pod jejichž vedením probíhá pedagogická praxe 

studentů učitelství MFF UK: vedoucí KDF doc. Z. Drozd navrhl honorář zvýšit. Doc. Z. 
Drozd i prod. F. Chmelík nepokládají návrh za věc k akutnímu řešení, ale za upozornění 
na stávající stav, se kterým je spojeno několik otázek, např. kdo má sazbu stanovit a kde 
budou zdroje plateb. Prod. M. Vlach plánuje na den 7. 2. 2014 schůzku Pracovní skupiny 
pro Fakultní školy MFF UK, zmíněný návrh zařadí na program jako jeden z bodů k 
diskusi. Na tuto schůzku naváže děkan a ve druhé polovině února svolá k dalšímu 
setkání vedoucí didaktických pracovišť fakulty, studijní proděkany a další zájemce 
z kolegia.  

 
Prod. P. Kolman 
f) Pravidla pro organizaci studia: návrhem se bude v tzv. druhém čtení zabývat 15. 1. 2014 

AS MFF UK. Prod. P. Kolman seznámil kolegium s poznámkami, které zazněly na 
jednání s legislativní komisí AS MFF UK.   
Stalo se po KD: AS fakulty dokument schválil. Vnitřní předpis bude postoupen ke 
schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy. 
 

g) Vyjádření MFF UK k Řádu imatrikulací a promocí, o které požádal RUK, připravuje prod. 
P. Kolman ve spolupráci se studijním oddělením.  

 
h) Příprava žádosti o akreditaci studijního oboru Bioinformatika (společně s PřF UK): během 

ledna budou vyplněny předepsané formuláře, formulovány cíle a záměry nového oboru. 
Mgr. J. Šejnoha požádal prod. P. Kolmana už nyní o podklady, aby s nimi předběžně 
seznámil AS MFF UK. Kolegium nepovažovalo takový postup za užitečný, dokumenty 
ještě nejsou dohotovené a kompletní. Děkan nabídne senátu fakulty malou besedu na 
téma přípravy této akreditace, za předpokladu, že se jí zúčastní reprezentant PřF UK.  

 
i) Zastoupení MFF UK na vzdělávacím veletrhu v Hong Kongu ve dnech 12. až 18. března 

2014: OMK doporučuje účast Bc. S. Veselého, s čímž souhlasí též prod. P. Kolman. 
O účasti případného dalšího reprezentanta fakulty se domluví děkan fakulty s prod. P. 
Kolmanem a OMK.   
Stalo se po KD: Děkan doporučil účast A. Kotěšovcové z OMK.  

 
j) Příprava rozvrhu  

i) Členové KD dostali k úvaze, zda nestanovit pro jedno úterý v letním semestru 
2013/2014 - a pokud ano, tak na které - čtvrteční rozvrh. Důvodem je fakt, že dny 1. a 
8. května připadají právě na čtvrtek, takže dvakrát odpadnou čtvrteční přednášky.  

ii) Prod. M. Rokyta doporučil, aby výuka v novém akademickém roce 2014/2015 začala 
už v pondělí 29. září 2014. Kolegium podpořilo návrh, aby akademický rok začínal 
vždy v pondělí, které je nejbližší 1. říjnu. Harmonogram akademického roku stanoví 
rektor školy, proto děkan zjistí názor vedení UK.  

 
k) Pedagogická vytíženost u paralelních studijních skupin: kolegium se přiklonilo k tomu, 

brát v úvahu evidenci na lístcích, kam se zapisují studenti (doposud se vytíženost 
počítala pro všechny paralelky stejně z průměrného počtu studentů na paralelku). 
K otázce, jak sekční proděkani využívají výkazy o pedagogické vytíženosti učitelů, sdělili 
proděkani O. Čepek a V. Baumruk, že k nim přihlížejí zejména při udělování odměn.  
Prod. M. Rokyta pak zohledňuje pedagogický výkon pracovišť při sestavování rozpočtu 
sekce. 
 

l) Kolegium souhlasilo s přijímáním tzv. free-mover studentů na semestrální či roční studijní 
pobyt na fakultě za obdobných podmínek jako u studentů programu Erasmus, tedy bez 
testování - ze strany MFF UK - jejich odborných a jazykových znalostí. 
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m) Kolegium vzalo na vědomí sdělení prod. O. Čepka, že pro komisionální zkoušku jedné 
studentky z informatiky je navržena pětičlenná komise; návrh byl postoupen prod. F. 
Chmelíkovi a ten jej schválil.   

 
n) Faktura na 25 tis. Kč za výuku pro FJFI ČVUT: tajemníci obou fakult se nakonec dohodli, 

že FJFI fakturu zaplatí. Nezávisle na tom budou jednat o uzavření nové smlouvy 
o spolupráci fakult, která ponese stejné parametry jako připravovaná smlouva s FIT 
ČVUT a FEL ČVUT.  

 
 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Správa Kolejí a menz UK nabídla k odprodeji starší vůz zn. Octavia. MFF UK nemá 

zájem.  
 
b) Tajemník fakulty připomněl sekčním proděkanům, že jim koncem loňského roku poslal ke 

kontrole přehledy ploch užívaných pracovišti, a požádal o kontrolu, zda data odpovídají 
skutečnosti. Jde o jeden z důležitých podkladů pro sestavení rozpočtu.  

 
c) Publikace autorů prof. J. Lukeše a prof. J. Malého Zápisky z funkcionální analýzy 

vyvolala ve Španělsku zájem o překlad do španělštiny. Autoři si žádné finanční 
požadavky nekladou. Tajemník fakulty ve spolupráci s právničkou a Ing. S. Stojanem 
zajistí zohlednění případného nároku MFF UK (vyšla ve vyd. Matfyzpress).    

 
Děkan 
d) Výše příplatků za vedení pracoviště a za zastupování vedoucího pracoviště je v sekcích 

různá, a proto ji děkan ve spolupráci se sekčními proděkany před přípravou rozpočtu 
porovná, případně upraví do přiměřenějších proporcí.   

 
e) Žádosti předsedy SKAS z prosince 2013, aby metoda financování studentských aktivit 

byla změněna, se bude kolegium věnovat na své příští schůzi.  
 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 
 

a) KD vzalo na vědomí, že byly podány všechny tři fakultní projekty v rámci soutěže VaVpI. 
 

b) Prod. O. Čepek tlumočil podnět z ÚFAL, že schází prováděcí instrukce, jak získat zálohy 
na cestovní příkaz bezhotovostně. Věc přezkoumá tajemník fakulty.  

 
c) Prod. M. Vlach informoval, že elektronická informační tabule je objednaná, její montáž 

proběhne brzy po dodání. Typ shodný s tím, který je umístěný v Karlíně, už není k mání. 
Obrazovka musí vydržet mnohahodinový provoz na veřejném místě. K tomu uvedl prod. 
M. Rokyta, že v karlínské budově je informační tabule na noc a o víkendech vypínána. 
Nová tabule bude instalována v budově děkanátu (do prostoru nad vrátnici).   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Děkan, po konzultaci s členy KD, předsedou fakultní odborové organizace a předsedou 
AS MFF UK, vyjádřil rektorovi UK souhlas s návrhem dohody ohledně sjednávání a 
opakování pracovního poměru na dobu určitou. Novela platná od 1. 8. 2013 otevírá pro 
vedení UK možnost dojednat s odbory řešení, které by bylo přijatelnější než současný 
stav.  
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b) Prod. M. Vlach předložil návrh personálních úprav v OMK a v OVVP včetně přemístění 
OVVP z Karlova do Troje. Uvolněná místnost na Karlově dosud užívaná OVVP zůstane 
v rezervě, pravděpodobně pro referát zahraničních studentů, kdy bude v dohledné době 
nutno s ohledem na rozšiřování aktivit směřovaných na zahraniční studenty vyřešit akutní 
potřebu prostor pro studijní záležitosti. Úhrnná pracovní kapacita obou oddělení 
propagace bude zvýšena o 0,4 úvazku. Změny sledují potřebu zpřehlednit řízení obou 
oddělení a jasně definovat pracovní úkoly v rámci úvazků. Z tohoto hlediska se ukázalo 
jako málo šťastné například rozdělování pracovní náplně mezi více oddělení. Všechny 
tyto obtíže by měla navrhovaná nová struktura odstranit. Náklady budou částečně kryty 
z plánované grantové podpory, takže změna nebude představovat kritické finanční 
zatížení pro fakultu. Naopak, nově získávané výnosy z propagační činnosti mohou 
v budoucnu výrazně zlepšit stávající bilanci. Nově navrhovaný stav by se tak již neměnil 
po dobu následujících několika let. Kolegium vzalo bez námitek na vědomí, konkrétní 
kroky projednává prod. M. Vlach s tajemníkem fakulty. Podrobný interní materiál obdrží 
členové KD mailem.  

 
c) Centra excelence ve fyzikální sekci: KD souhlasilo s návrhem prod. V. Baumruka, aby při 

stanovení platů řešitelů projektu byly s účinností od 1. ledna 2014 využity – i přes platné 
rozpočtové provizorium – limity nového Mzdového předpisu UK. Konkrétní návrh 
děkanovi předloží prod. V. Baumruk. Smlouvy o přidělení projektů jsou na cestě z GAČR 
na MFF UK.  

 
 

Prod. M. Vlach  
a) Spolupráce s firmou Preciosa: fakultní kalendáře měly úspěch, byly rozebrány. 

 
b) Cena za propagaci a reprezentaci: uzávěrka návrhů připadá na 15. února. Děkan 

očekává návrhy, které pak posoudí propagační komise fakulty.  Statut ceny je na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm 

 
c) Prod. M. Vlach předložil návrh na obměněné složení propagační komise MFF UK.  

Stalo se po KD: Děkan návrhu vyhověl, složení komise je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8103.htm 

 
d) Pamětní deska Ernsta Macha: v roce 2016 by mohla být deska odhalena na budově UK 

na Ovocném trhu. Kolegium souhlasilo, aby se MFF UK podílela na nákladech na 
vytvoření desky (odhadem 40 tis. Kč).  

 
e) Pogamut Cup (soutěž vyhlašovaná MFF UK) zahájil nový magazín ČRo. V obsáhlé 

reportáži vystoupili organizátoři Mgr. J. Gemrot a Mgr. M. Černý. Více informací je na 
webu, viz:  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-pogamut/ 
 

f) Zahrajte si své Hertze: funguje nová webová aplikace na přihlašování adaptérům strun 
koncertního křídla, kteří si na nástroj přejí zahrát. Viz: 

          http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-rezervace/ 
 

a) Prod. M. Rokyta jednal se společností RSJ a získal příslib, že firma opět finančně podpoří 
soutěž Náboj, a to prostřednictvím Nadace Neuron. Darovací smlouvu uzavře děkan. 
Účet daru bude veden pod pracovištěm OVVP, administrativně bude spadat pod vedoucí 
OVVP dr. A. Havlíčkovou, resp. Ing. M. Dobroňovou.  

 
g) MŠMT udělilo finanční dotaci v rámci dotačního programu Podpora přehlídek a soutěží 

fakultním akcím Náboj, FYKOSí Fyziklání, Fyziklání online a České lingvistické 
olympiádě, a to v celkové výši 106 tis. Kč.  

 
h) Dne 13. 1. 2014 proběhlo v prostorách MFF UK setkání Klubu českých vědeckých 

novinářů. Akci za MFF UK garantoval vedoucí OMK Mgr. L. Veverka. Účastníci byli 
spokojeni. 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2014/smer01.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/KOMISE/8103.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-pogamut/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-01-rezervace/
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i) PragoFFest - odnož Festivalu fantazie: MFF UK se zúčastní lednového festivalu v rámci 
speciálního programového bloku Matfyz Expo.  

 
j) Byly zveřejněny výsledky ankety pro nastupující studenty na MFF UK v akademickém 

roce 2013/2014, prod. M. Vlach je zašle celému kolegiu. 
 

k) Kolegium vzalo na vědomí možnost, nabídnutou ze strany Kanceláře primátora, 
uspořádat diskusi s pražským primátorem T. Hudečkem.   

 
l) Veletrh Gaudeamus a jeho doprovodný program Věda pro život: MFF UK se zúčastní. 

Jejím doprovodným programem bude Jedna noc s informatikou. Akci garantuje vedoucí 
OVVP. 

 
m) U3V a alumni: prod. M. Vlach uvažuje o tom, nabídnout absolventům MFF UK kursy U3V 

zdarma nebo se slevou. V současné nabídce postrádá větší nabídku fyzikálních kurzů, 
např. kurz zaměřený na biofyziku nebo fyziku v biomateriálech. Proděkani V. Baumruk a 
F. Chmelík se proto obrátí s poptávkou na sekci F. 

 
n) Závěrečné zprávy o řešení rozvojových projektů jsou ve stádiu konečného zpracování, ve 

spolupráci s prod. M. Vlachem připravuje doc. P. Svoboda.  
 

o) Pracovní skupina pro Fakultní školy MFF UK: připravuje se schůzka skupiny na 7. 2. 
2014.  

 
p) Spolek Matfyzák: role ekonoma, ve spolkové terminologii role Stařešiny, zůstává stále 

neobsazená. 
 

q) Časopis ABC otiskne článek o soutěži FotoFest nazvaný Krása vědy. Stalo se po KD: 
ABC vyjde 28. 1. 2014.  

 
r) Poptávka po pronájmu prostor MFF UK ze strany National Instruments na 23. 10. 2014: 

prohlídka na místě ukázala, že kapacita refektáře pro plánovanou akci nestačí. Nicméně 
v jednání je podobná akce menšího typu.  

 
s) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: VR MFF UK rozhodne o návrhu, který podá 

panu rektorovi, na svém zasedání dne 5. února 2014. Zatím jsou připravené dva návrhy, 
oba z fyzikální sekce.  

 
 
Děkan 
t) Ples MFF UK se koná 5. března 2014. Prod. M. Vlach ve spolupráci s OMK a OVVP 

připraví seznam děkanem zvaných hostů a plesovou pozvánku. 
 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Plán schůzí KD: poslední předprázdninová schůze kolegia děkana a setkání 
zaměstnanců fakulty se budou konat mimořádně v úterý 24. června 2014, v Troji.  
Na dny 16. až 19. 6. 2014 a pak na 25. až 27. 6. 2014 děkan plánuje zahraniční cesty.  
Prod. M. Vlach nebude 24. 6. 2014 v Praze.  
Prod. P. Kolman se zúčastní konference ICM ve dnech 23. až 25. 6. 2014.   

 
b) Porada děkanů fakult UK je svolaná na 20. 1. 2014, 10:30 hodin. Zúčastní se jí děkan. Ve 

dnech 21. až 24. 1. 2014 bude děkana zastupovat prod. J. Trlifaj.  
Podklady pro jednání porady byly doručeny e-mailem, členové KD se s nimi mohou 
seznámit. Jedním z materiálů je Vlastní hodnotící zpráva; připomínky k ní lze uplatnit do 
23. 1. 2014. Děkan požádal kolegium, aby mu své poznámky k ní (letmé nahlédnutí do 
některých pasáží ukázalo nepřesnosti či rozpory) do neděle 19. 1. 2014.  
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c) Setkání s reprezentací FJFI ČVUT (děkani, tajemníci, proděkan pro rozvoj MFF UK) se 
uskuteční dne 27. 1. 2014.  

 
d) Fakultní koncerty – plán 2014: dne 4. března koncert Emila Viklického pro dárce ze 

sbírky na koncertní křídlo (v refektáři), v dubnu tradiční jarní koncert ve Velké aule 
Karolina, dne 21. května 2014 benefiční klavírní koncert v refektáři.  

 
Zasedání skončilo v 14:48 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 


