
Zápis z 19. schůze kolegia děkana konané dne 21. května 2014 v Hostivici 
(akademický rok 2013/2014) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:53 hodin. 
Kolegium schválí zápis ze svého zasedání konaného dne 7. května 2014 korespondenčně. 
 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj 
a) Vynikající monografie na UK: RUK zveřejnil výsledky letošní soutěže, viz: 

http://www.cuni.cz/UK-5767.html  
Monografie navrhované k ocenění z MFF se umístily na 2. /Nešetřil, J., Ossona de 
Mendez, P.: Sparsity: Graphs, Structures, and Algorithms (Algorithms and 
Combinatorics)/, 5.-7. /Pelant, I. - Valenta, J.: Luminescence spectroscopy of 
semiconductors/ a 8.-11. místě /Trlifaj, J. - Göbel, R.: Approximations and Endomorphism 
Algebras of Modules/. 
 

b) Návrhy na kandidáty na Medaili Josefa Hlávky: kolegium doporučilo navrhnout prof. 
RNDr. Aleše Pultra, DrSc. Písemný dokument nechá vypracovat prod. O. Čepek. (Ze 
sekcí žádný návrh nevzešel.) 

 
c) Hodnocení postupu řešení projektu na základě periodické zprávy za rok  - projekt 

programu MŠMT NÁVRAT Ing. Filipa Jurčíčka (ÚFAL) se uskuteční dne 4. června 2014. 
Účast potvrdila ředitelka ÚFAL doc. M. Lopatková, z důvodu zahraničního pobytu v době 
hodnocení se nemůže zúčastnit prod. O. Čepek; vedení fakulty zastoupí prod. J. Trlifaj 
(jen na část hodnocení, protože ve stejný den zasedá KD a VR.)   

 
d) Do aktuální výzvy ERC Consolidator grant s uzávěrkou 20. 5. 2014 byly z MFF UK 

postoupeny dva návrhy projektů.   
 

e) Evropské centrum na UK: dopis pror. L. Rovné z 12. 5. 2014. Kontaktní osobou bude 
PhDr. M. Stiborová, CSc., vedoucí OVZS, schůzky na RUK se místo prod. J. Trlifaje 
zúčastní proděkani V. Baumruk a M. Rokyta.  

 
f) Hostující profesoři Univerzity Karlovy: matematická sekce vytipovala šest osobností, 

sekce informatická čtyři. Děkan požádal o předložení písemně zpracovaných a v kolegiu 
sekcí projednaných návrhů, uvítá pořadí navrhovaných.  

 
g) V souvislosti s plánovaným přijetím prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče 

na UK dne 28. 5. 2014 požádal RUK o informace týkající se dosavadní spolupráce MFF 
UK se slovenskými univerzitami. Zpracovává OVZS, přičemž jedním ze zdrojů jsou 
zprávy z pracovních cest v SIS. (Připomenutí: Povinnost podat zprávu o průběhu 
zahraniční cesty vyplývá ze zákoníku práce. Zpráva o průběhu a výsledcích zahraniční 
cesty je mj. dokladem o účelnosti vynaložených finančních prostředků pro příp. kontrolní 
orgány. Z cestovních zpráv by se také měly dát získat podklady pro údaje, které se 
shromažďují do výroční zprávy UK. Pro ilustraci - odkaz na formulář zprávy z FHS UK, 
která reflektuje právě požadavky na údaje, které požaduje od fakult rektorát: 
http://fhs.cuni.cz/FHS-508-version1-zaverecna_zprava_2014_distribu.pdf ). 

 
h) Žádost kol. J. Langa (The Ohio State University) o zahájení habilitačního řízení na MFF 

UK: dotaz na americkou univerzitu odešle prod. J. Trlifaj. Prod. M. Rokyta zmínil, že 

http://www.cuni.cz/UK-5767.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-508-version1-zaverecna_zprava_2014_distribu.pdf
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podle jeho informací nejsou na KMA  zaznamenány žádné kontakty, které by svědčily o 
úmyslu J. Langa působit v budoucnu na MFF UK.  

 
i) Kolegium vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o stavu habilitačního řízení a řízení 

ke jmenování profesorem, které na RUK postoupila MFF UK.  
 

j) Složení komise pro habilitaci Mgr. Milana Hladíka, Ph.D.: vědecké radě fakulty bude 
předložen návrh na změnu.   

 
Děkan     
k) Cena děkana za nejlepší učebnici a nejlepší monografii vydané v roce 2013. Po zevrubné 

diskusi kolegium doporučilo děkanovi ocenit tyto tituly: jako nejlepší učebnici publikaci 
Fyzika sluneční soustavy (Matfyzpress, 2013) autorů Miroslava Brože a Martina Šolce, 
jako nejlepší monografii titul  Krylov Subspace Methods (Oxford University Press, 2013), 
jejímiž autory jsou Jörg Liesen a Zdeněk Strakoš. Ceny budou předány na zasedání VR 

MFF UK dne 4. 6. 2014.  

 
l) Zahájení mezinárodní akce „2nd German-Czech workshop, Nanoparticles from low 

temperature plasma and their applications“ dne 23. 5. 2014, 8:55 na MS: za vedení 
fakulty účastníky pozdraví prod. V. Baumruk.   

 
m) European Meteorological Society/European Conference on Applied Climatology: děkan 

přislíbil zúčastnit se zahájení akce dne 6. října 2014 dopoledne; požádá pana rektora, 
zda by zahájení nenavštívil a nepronesl několik slov úvodem.   

 
n) Jarníkovskou přednášku plánovanou na 1. října 2014 pronese prof. Lev Klebanov, DrSc., 

z KPMS.  
 

o) Doktorandský týden (WDS) v sekcích matematické a fyzikální: prod. M. Rokyta 
informoval, že v sekci M je ohlášeno 28 účastníků, prod. Z. Němeček referoval k sekci F, 
totiž že přihlášených je 145 účastníků.  
Příslušné webovské stránky jsou na adresách: 
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/WDS2014/index.html 
http://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/ 

 
p) Prod. M. Vlach informoval, že byla uzavřena soutěž studentských grantů financovaných 

firmou Preciosa. Přihlášky vyhodnotí k tomu ustavená grantová komise, předběžně se 
oba projekty jeví jako dobře přijatelné. Prod. M. Vlach vedle toho pokračuje v jednáních 
o další spolupráci s firmou Preciosa.  

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentská anketa za LS 2013/2014.  

i)      S výjimkou předmětů tělesné výchovy a výuky jazyků bylo hlasování ukončeno, 
anketní lístky byly předány ke zpracování Bc. L. Láskovi.  

ii)    Mgr. J. Šejnoha rozeslal fakultnímu senátu a členům vedení fakulty zápis ze 
zasedání Komise pro studentskou anketu konaného 11. 4. 2014. 

iii)    Děkan byl informován, že 21. 5. 2014 jednal dr. P. Zakouřil s firmou ERUDIO 
o způsobu implementace výsledků ankety do SIS.  

iv)    Zveřejnění výsledků studentské ankety (jak rozumět pojmu „vhodným způsobem“?): 
AS MFF UK se na minulé schůzi této otázce dosti zevrubně věnoval. V návrhu 
změny univerzitního předpisu je uvedeno povinné zveřejnění na webu, což děkan 
pokládá za dobře akceptovatelné. JUDr. M. Semíková byla požádána o názor na 
zveřejňování výsledků ankety.  

 Stalo se po KD: Děkan rozumí právnímu stanovisku tak, že zveřejnění předpisům 
neodporuje, neboť „Mezi výjimky uváděné v § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních 
údajů, kdy je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu, 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/WDS2014/index.html
http://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/
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patří i písm. f) - pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či 
zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, 
o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. Podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informací ale i podle z.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a z.č.320/2001 
Sb., o finanční kontrole, je veřejná vysoká škola (financovaná z veřejných 
prostředků) v pozici orgánu veřejné správy. V daném případě se tedy jedná o 
osobní údaje poskytované o zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho 
veřejné anebo úřední činnosti.“ 

 
b) Přípis rektora UK týkající se jazyka disertační práce: prod. P. Kolman navrhne příslušnou 

modifikaci Směrnice děkana č. 7/2010, opatření děkana pro organizaci studia na MFF UK 
v Praze. Bude obsaženo také v podrobnostech o doktorském studiu. Z: prod. P. Kolman.   

 
c) Bolzanova cena: informaci o jejím vyhlášení panem rektorem zaslalo STUD 

prostřednictvím elektronické nástěnky, takže ji dostali jak studenti, tak vedoucí pracovišť. 
Kolegium souhlasilo s podáním návrhu na ocenění Ing. L. Augustovičové.  

 

Děkan 
d) Přijímací zkoušky 2014/15 (bakalářské a magisterské studium): instruktáž se bude konat 

dne 28. 5. 2014 od 13:00 hodin v posluchárně M1, pokyny prod. P. Kolmana byly 
rozeslány e-mailem.  

 
e) Uskutečnila se 5. Česko-Slovenská studentská vědecká konference, podrobnosti jsou na 

webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-cssvk/ 

 
f) Analýza úspěšnosti studentů v 1. semestru oboru Obecná fyzika: data poskytl Bc. Ondřej 

Procházka, člen SKAS MFF UK. Data jsou ve vysoké korelaci s grafem úspěšnosti, jak 
vyplynul z albeřských testů (poslal pro srovnání prod. M. Rokyta).   

 
g) Fond Karla Urbánka: termín pro podávání žádostí o finanční podporu vyprší koncem 

května t.r. Sekční proděkani znovu připomenou! Do Prahy přijede počátkem června t.r. 
donátorka paní Lída Urbánková. Sejde se s panem děkanem a prod. Z. Němečkem; 
předběžně plánováno na pondělí 9. 6. 2014.  

 
h) Výše prospěchového stipendia, stipendium za publikaci: diskusi, kterou e-mailem vedli 

členové KD ohledně stipendia za publikaci, shrne prod. P. Kolman. Za jeho přítomnosti 
se kolegium k otázkám stipendií vrátí.   

 
i) Promoce absolventů magisterského studia dne 10. 7. 2014 – tři skupiny: s účastí počítá 

děkan fakulty, v případě jeho nenadálé absence jsou připraveni na promoce jít proděkani 
V. Baumruk a M. Rokyta.  

 
 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Pasportizace prostor fakulty je hotová, odpovídá aktuálnímu stavu, všechny prostory 

a místnosti jsou přiřazeny ke konkrétním pracovištím, je upřesněno označení místností. 
Dosavadní dislokační výměry, vydané formou příkazu děkana, budou proto zrušeny.  

 
 
 
 
 
 
b) Návrh na rozpočtové úpravy schválen: 
 

Odkud Kam Částka Finanční Poznámky 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-cssvk/
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v Kč prostředky 

902-01/PROVOZ 0011-01/PROVOZ 10 000 neinvestice převod rozpočtu 

RUK 115-04/110 151 16 500 neinvestice bonifikace PRVOUK P02 

RUK 302-04/13021 16 500 neinvestice bonifikace PRVOUK P15 

RUK Sekce fyziky 1 984 079 neinvestice bonifikace za význ. granty 

RUK Sekce informatiky 2 595 070 neinvestice bonifikace za význ. granty 

RUK Sekce matematiky 670 505 neinvestice bonifikace za význ. granty 

 
c) Žádost o zapůjčení poslucháren S9 a S10 ve dnech 3. až 9. září 2014 na uspořádání 

letní školy "26th Indian-Summer School & SPHERE School on Low Energy Hadron 
Physics": kolegium schválilo slevu z nájemného ve výši 50 %. 

 
d) Prod. Z. Němeček informoval, že KFPP plánuje začátkem srpna 2015 spolupořádat letní 

školu v modelování fyzikálních procesů v kosmickém plazmatu; na letní školu, která je 
určena především studentům) by navázala standardní konference s vložným. Kolegium 
předběžně schválilo bezplatné zapůjčení velké posluchárny (dopoledne) a počítačových 
učeben (odpoledne) od pátku do neděle a běžný pronájem na prostory pro konferenci.  

 
e) RUK provádí v současné době analýzu, jak fakulty podporují studenty a zaměstnance 

v sociální oblasti, zejména jako rodiče dětí. Tato analýza bude základem pro nově 
připravovanou koncepci UK v dané oblasti. Zprávu za MFF UK připraví tajemník.  

 
f) Akce Jaderný parník pořádaná FJFI ČVUT: protože hlavní organizátor je momentálně 

v zahraničí, budou organizační záležitosti upřesněny v příštím týdnu. Nicméně platí 
dohodnuté podmínky (viz bod 3.a) zápisu z KD konaného 7. 5. 2014). Členové kolegia 
děkana uváží svou účast a dají včas vědět své rozhodnutí tajemníkovi fakulty.  

 
g) Rektor UK nabídl fakultám možnost technické a odborné pomoci ze strany Odboru 

výstavby RUK. Vzhledem k tomu, že MFF UK bude zajišťovat řadu stavebních akcí 
(pavilon v Troji, rekonstrukci VD a IT centra v Troji, opravu střechy a půdní vestavbu na 
MS), požádal děkan o zajištění stavebního dozoru na tyto akce. 

 
h) Nákup multifunkčního kopírovacího zařízení do reprografického střediska. KD vzalo na 

vědomí zdůvodnění požadavku: stávající stroj se již velmi zastaralý, musí být často 
opravován, přičemž originální náhradní díly se shánějí jen s velkými obtížemi; nové 
zařízení je univerzálnější a umožňuje díky svým technickým funkcím mnohem širší 
využití; navíc je jako výstavní kus nabízen za výhodnou cenu. S ohledem na 
připravovanou koncepci činnosti reprostřediska a vydavatelství Matfyzpress kolegium 
nákup zařízení schválilo.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. Z. Němeček 
a) VaVpI, výstavba pavilonu v Troji: kolegium vzalo na vědomí aktuální zprávu o stavu 

projektů. Jednou z podstatných podmínek pro další práci je získat souhlas MŠMT 
s prodloužením původních lhůt – žádosti fakulta podala.  

 
 

Děkan 
b) Kampus Albertov 

i) Partnerská smlouva: děkan poslal kolegiu připomínky k návrhu smlouvy, jak je dostal 
od děkana 1. LF UK a děkana PřF UK. Zkrácenou verzi připomínek právničky poslal 
pak pror. J. Hálovi (a kolegiu v kopii). 

ii)     Prod. V. Baumruk konstatoval, že Pracovní skupina Kampusu Albertov je činná. 
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c) Klimatizace v karlínské budově: prod. M. Rokyta sdělil, že otevírání obálek s nabídkami 
zájemců o dodávku se uskuteční dne 27. 5. 2014. Prod. M. Rokyta je členem komise pro 
otevírání obálek.    

 
d) Objekty UK v Petrské ulici (zatím slouží jako kolej): exkurze ukázala, že pro případné 

přebudování na pracovny a jejich využití matematickou sekcí nejsou prostory ideální. Podle 
informace prod. M. Rokyty převládá v sekci M názor, aby její pracoviště zůstala pokud 
možno na jednom místě, včetně doktorandů, pro které se v současné době nedostávají 
místnosti. Jedním z řešení by bylo využít kapacity v karlínské budově jinak (přebudovat 
např. suterénní prostory, hostinské pokoje adaptovat na pracovny a prostory pro hosty 
vytvořit v objektu v Petrské ul.). Bude ještě předmětem úvah, zejména ve světle finančních 
možností.   

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
a) Smluvní platy: prod. M. Rokyta informoval, že díky novele univerzitního mzdového 

předpisu mohly být všechny čtyři smluvní platy v sekci M nahrazeny platy se standardní 
strukturou tarif + osobní ohodnocení. Podobná situace nastává ve fyzikální sekci.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
 
a) Dne 15. 5.2 2014 proběhlo setkání organizace EPPCN, která se snaží v rámci Evropy 

i přilehlých zemí propagovat částicovou fyziku. Upozorňuje jak na úspěchy v oblasti 
základního výzkumu, tak na společenský význam oboru. Činnost sítě je úzce propojena 
s CERN, který inicioval její vznik. Pražské zasedání patřilo mezi tradiční jarní setkání 
EPPCN, která se pořádají vždy v jedné členské zemi. Akci organizačně zajišťoval Mgr. L. 
Veverka, vedoucí OMK. Účastníky bylo setkání hodnoceno vysoce pozitivně. Více na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-eppcn/ 

 
b) Festival Fantazie: přípravy jsou v běhu, festival se uskuteční na přelomu měsíců června a 

července, reprezentantů MFF UK bude dostatek. MFF UK bude na akci spolupracovat 
s FF UK, a to v rámci expozice MatFFyz EXPO.  

 
c) Spuštění domény Matfyz.cz: zdržení je způsobeno malými technickými potížemi před 

vlastním převodem domény. Doména je dosud v držení původního majitele, k převodu by 
mělo dojít v dohledné době. Nový web je ze strany MFF UK připraven k převodu.  

 
d) Práce firmy Dobrý web: probíhá testování nové struktury fakultního webu, v malém počtu 

lidí, i směrem do zahraničí. 
 

e) Partnerský program:  
i) Strategický partner Red Hat: jednání o podpisu jsou v přípravě.   
ii) Poptávka několika dalších firem (např. Crytur, s.r.o., National Instruments) po 

zapojení se do partnerského programu fakulty: OVVP a OMK vyhotovuje „manuál“ 
s nabídkou MFF UK, který bude vhodný pro zasílání zájemcům. 

 
f) Progma – informatická sekce pokračuje v akci Propaguj Matfyz, letos financované 

z Institucionálního plánu UK. KDM a KDF se k akci připojí v jiné formě - podpora vzniku 
zajímavých her a hlavolamů pro ZŠ a SŠ studenty (s použitím i pro budoucí prodej ve 
vydavatelství MatfyzPress) a dále podporou akcí s potenciálem na jejich rozšíření a 
inovace (např. webové stránky a uspořádání speciální promoakce pro vážnější zájemce 
o studium učitelství), než vymýšlet nové jednotlivé aktivity.  

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-eppcn/
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g) KD vzalo s potěšením na vědomí rostoucí počet příspěvků k propagaci MFF UK 
v Českém rozhlas či v TV. Informace uveřejňuje OMK průběžně na fakultním webu. Více 
např. na: http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-radio/ 

 
h) Fakultní školy: OVVP vypracovalo další materiál k diskusi, obsahující např. podmínky pro 

udělení titulu „fakultní škola“. 
 

i) Dne 20. 5. 2014 se setkali zástupci organizátorů a OVVP, aby se navzájem informovali o 
chystaných aktivitách a možnostech jejich efektivního navazování. V přípravě je pořízení 
elektronické databáze s propagačními letáky všech akcí. 

 
j) Subkomise propagační komise pro dotazníky je již kompletní. Úkolem subkomise bude 

vytvoření nových (a sociologicky vhodných) dotazníčků pro budoucí studenty (např. pro 
nastupující studenty – Albeř). 

 
k) Setkání Evropské meteorologické společnosti (EMS, sdružuje národní meteorologické 

společnosti) dne 6. října 2014 v 9:00. Na prod. M. Vlacha se obrátil předseda České 
meteorologické společnosti doc. T. Halenka s žádostí o širší propagaci akce. Děkan MFF 
UK předběžně slíbil účast, s ohledem na očekávanou účast ministra pro životní prostředí 
se dotáže rektora UK, zda by našel čas navštívit setkání také on a mohl pronést krátkou 
zdravici. V rámci akce je na 7. 10. 2014 plánovaná panelová diskuse na téma globální 
oteplování, pokud možno do refektáře malostranské budovy.  

 
l) MatfyzBoost (finanční podpora volnočasových aktivit studentů): příjem přihlášek 1. kola je 

uzavřen. Hudební uskupení Sebranka získalo příspěvek ve výši 5000 Kč.  
 

m) Oslavy Ernsta Macha: pro výstavu pořádanou univerzitou v Grazu, kde E. Mach získal 
první profesuru, se MFF UK pokusí zjistit, zda má a může zapůjčit fyzikální pomůcky, 
které jsou zachyceny na fotografiích z doby Machova působení v Praze. Prod. M. Vlach 
požádá o spolupráci doc. I. Stulíkovou a doc. M. Rottera.  

 
n) Budějovické želvování: akce se jako organizátoři s úspěchem zúčastnili studenti MFF UK, 

ČT natočila z programu šot. O akci bude informováno v dohledné budoucnosti na portálu 
„Matfyz.cz“ (až bude doména ve vlastnictví fakulty). 

 
o) Matfyzpress: předseda fakultní ediční komise doc. M. Zelený poslal návrh představ 

edičních aktivit v rámci tzv. odborné edice. Původní koncepce vydavatelství se výrazně 
posunula, např. ediční plán by měl být otevřený a projednávaný odbornou cestou, mimo 
sekční proděkany. Nový návrh připraví prod. M. Vlach k projednání tak, aby jej mohl 
Akademický senát MFF UK projednat na podzim 2014. Formální zakotvení vydavatelství 
ve struktuře MFF UK projednal prod. M. Vlach s právničkou, konkrétní návrh na změnu 
stávající směrnice pro ediční činnost a statut vydavatelství předloží kolegiu děkana. 

 
p) Fakultní kalendář na rok 2015: OMK předloží kolegiu konkrétní návrh včetně ukázek. 

 
q) Rotunda sv. Václava: podání projektu nakonec svěřil RUK fakultě, aby ho vyřídila sama, 

prod. M. Vlach pro tento účel dostal plnou moc od rektora UK a vyřídil si elektronický 
podpis (nutná podmínka pro přístup do příslušné el. aplikace ministerstva financí). 
Finančním manažerem projektu by měla být zaměstnankyně HOSP, osoba vhodná pro 
roli vedoucího projektu by mohla táž jako pro VaVpI. Prod. Z. Němeček dá vědět prod. M. 
Vlachovi, podle toho, jak se budou vyvíjet záležitosti VaVpI. 

 
r) Prod. M. Vlach se zúčastnil zahájení konference Elixír do škol dne 16. 5. 2014; seznámil 

kolegium se svými poznatky a s podněty z neformálního setkání s náměstkem ministra 
školství PhDr. Jindřichem Fryčem (problematika výuky fyziky, příprava budoucích učitelů, 
role MFF UK – prodiskutují děkan se studijními proděkany a prod. V. Baumrukem, poté 
s odborníky KDF. Prod. M. Rokyta informoval, že v matematické sekci je naplánovaná na 
podzim debata o didaktice matematiky.) 
Elixír do škol – viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-elixir/ 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2014-05-elixir/
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Děkan 
s) Výroční zpráva MFF UK za rok 2013: koncept připravuje OMK tak, aby návrh zprávy 

mohl děkan předložit Akademickému senátu MFF UK ke schválení na červnovém 
zasedání.  

 
t) Nová univerzitní koncepce práce s absolventy UK (dopis pror. L. Rovné). 

i) Dne 23. 4. 2014 rozhodla Valná hromada o ukončení činnosti Spolku Carolinum. 
ii) Na základě usnesení Kolegia rektora byl ustaven Klub Alumni.  
iii) Zahradní slavnost UK se koná 18. 6. 2014 od 18:00 hodin ve Valdštejnské 

zahradě.  
Odpověď na přípis pror. L. Rovné připraví prod. M. Vlach (informace týkající se kurzů 
z nabídky CŽV, které by mohly být v příštím akademickém roce poskytnuty se slevou – je 
už bezpředmětné, lhůta pro přihlášky uplynula, kursy jsou uhrazené; zvážení případné 
slevy na zboží typu upomínkových předmětů, a to absolventům – není vyloučeno; tipy na 
zajímavé osobnosti, jejichž medailonky by mohly být zpracovány atd.).   

 
 

 
7. RŮZNÉ  

 
a) Příprava stanoviska k návrhům změn univerzitních předpisů: kolegium se seznámilo se 

stanoviskem předsednictva AS MFF UK a po prodiskutování svých názorů se shodlo na 
tom, že k dílčí Změně přílohy č. 2 Statutu UK (http://www.cuni.cz/UK-5738.html) a k dílčí 
Změně Grantového řádu UK (http://www.cuni.cz/UK-5739.html) žádné poznámky nemá. 
Připomínky k návrhu dílčí Změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK (viz 
http://www.cuni.cz/UK-5740.html) zpracuje děkan ve smyslu diskuse kolegia a senátu.  
Stalo se po KD: Společné stanovisko vedení fakulty a předsednictva AS MFF UK bylo 
doručeno tajemnici AS UK v předepsaném termínu 23. 5.2014.  

 
b) Prod. M. Rokyta se zúčastnil vyhlášení Ceny Neuron, pro informaci členů KD nechal 

kolovat výsledky.   
 
c) Prod. F. Chmelík bude ve dnech 24. až 31. 5. 2014 mimo fakultu, zastupovat ho bude 

prod. P. Kolman.  
 
 

Jednání skončilo v 16:23 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.cuni.cz/UK-5738.html
http://www.cuni.cz/UK-5739.html
http://www.cuni.cz/UK-5740.html

