
Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 1. září 2015 během soustředění na Albeři  

(akademický rok 2015/2016) 
 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 
 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, L. Skrbek, 
F. Chmelík, C: Matyska j.h. 
J. Trlifaj 
 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 10:15 hodin. 
Kolegium schválí zápis ze svého jednání konaného 22. 6. 2015 korespondenčně. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Prod. J. Trlifaj  

a) ERC na UK: prod. J. Trlifaj sdělil Mgr. A. Jiroudkové na RUK, že za MFF UK jsou ochotni 
podílet se na celouniverzitní strategii ERC pánové prof. V. Matolín a prof. J. Nešetřil. 
Současně připomněl, že kontaktními osobami za fakultu jsou v těchto záležitostech 
vedoucí OVZS a proděkan pro vědu a zahraniční styky. 

 
b) Hodnocení vědy na UK: podklady vyžádané pror. J. Konvalinkou (seznam akademických 

pracovníků, seznam doktorandů) byly sekčními proděkany shromážděny.  Prod. J. Trlifaj 
projednal s dr. J. Kučou označení vybraných publikací v OBD.  

 
c) Dne 15. 7. 2015 navštívili Univerzitu Karlovu prof. Burkhard Freitag, rektor Univerzity 

Pasov, a prof. Ursula Reutner, prorektorka této školy. Za MFF UK se setkání zúčastnil prod. 
M. Rokyta.  

 
d) Návrh na Cenu Františka Běhounka 2015 za šíření dobrého jména České republiky 

v oblasti evropského výzkumu a vývoje (je spojena s finanční odměnou ve výši 250 tis. Kč): 
termín pro zaslání návrhů na MŠMT vypršel 31. 8. 2015. MFF UK nepodala žádný návrh.   

 
e) Den UK v Lovani a Bruselu – dopisy pror. L. Rovné o možnosti fakult UK prezentovat své 

obory: Den UK v Bruselu se koná 10. 11. 2015, setkání v Lovani 9. 11. 2015. Za MFF UK 
se zúčastní děkan a prod. J. Trlifaj.  

 
f) Převod prostředků na Fulbright Distinguished Chair (stipendisté A. M. Kagan a S. 

Kobourov): úhrada Komisi J. W. F. byla provedena na vrub střediska 901-01/provoz. 
 

g) Výzva na projekty v rámci spolupráce s SÚJV Dubna (e-mail Ing. J. Dobeše, DrSc., 
zástupce ČR ve Výboru zplnomocněných představitelů SÚJV Dubna): vyřizuje OVZS. 
Prod. L. Skrbek informoval o současném projektu SÚJB, z MFF UK je v něm angažován 
prof. M. Finger. 

 
h) Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: konečný termín pro zaslání návrhů na 

MŠMT je 30. září 2015, projednaný návrh MFF UK, v podobě elektronické i tištěné, je třeba 
předat na OVZS nejpozději 10. 9. 2015.  Statut Ceny obsahující rovněž náležitosti návrhu 
je k dispozici na: 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-
mimoradne-1?lang=1&ref=m&source=email 
Ze sekcí informatické a fyzikální zřejmě žádný návrh nevzejde, matematická sekce jeden 
návrh zvažuje.   

 
i) Návrhy na doplnění členů Oborových verifikačních a hodnoticích panelů (OVHP) a 

Expertních panelů RVVI (EP) – žádost pror. J. Konvalinky: prod. J. Trlifaj předal kolegiu e-

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-1?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-mimoradne-1?lang=1&ref=m&source=email
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mailem upřesnění od RUK. Kolegium akceptovalo všechny návrhy, jak je v termínu do 
konce srpna poslali sekční proděkani.  
 

j) Zrušená 12. vlna dofinancování projektů 7RP - dopis pror. J. Konvalinky reagující na 
sdělení náměstka MŠMT R. Plagy: p. prorektor vyjádřil pevnou naději, že fakulty naleznou 
potřebné dílčí částky ve svých rozpočtech a projekty budou dokončeny v plánovaném 
rozsahu. Dopis obdrželi e-mailem také řešitelé projektů. Kolegium děkana pokládá věc za 
úzce spojenou s principy tvoření rozpočtu Univerzity Karlovy. Proto se stane jedním z bodů 
pro vyjednávání o rozpočtu na rok 2016 v říjnu tohoto roku (financování infrastruktur, 
existence/pokračování PRVOUK, definice pojmu „dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumných organizací atd.). V závěru dopisu p. náměstka adresovaném panu rektorovi 
je totiž vyjádřen předpoklad, že vzniklou situaci překlene Univerzita Karlova díky výrazně 
navýšeným prostředkům institucionální podpory na „dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumných organizací“.  
 

k) Cena Evropský vynálezce roku 2016: prod. J. Trlifaj přeposlal kolegiu informaci z RUK. 
Více o ceně na webu, viz: 
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html 
Termín je stanovený na 15. 10. 2015.  

 
Děkan 
l) Rektor UK poslal materiál Bibliometrické hodnocení vědecké činnosti UK ve vybraných 

mezinárodních srovnáních: Leidenském rankingu a Nature Index Global 2015, jak byl 
projednán KR UK dne 13. 7. 2015. Připomínky může děkan sdělit na zasedání RKR dne 
5. 10. 2015. Členové KD pošlou své případné poznámky k dokumentu děkanovi 
elektronicky na adresu dekan@mff.cuni.cz, připomínky pak kolegium projedná na své 
schůzi 30. 9. 2015.  

 
m) Partnerství v mezinárodním konsorciu SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access 

Publishing in Particle Physics): projekt zastřešuje CERN. Návrh smlouvy mezi MFF UK, 
Národní technickou knihovnou a Knihovnou AV ČR, posouzený právničkou, poslal kolegiu 
tajemník fakulty. Děkan jednal v dané věci s prod. V. Baumrukem dne 26. 8. 2015. 
Kolegium s uzavřením smlouvy souhlasilo. 

 
n) Slavnostní předání jmenovacích dekretů novým docentkám a docentům se uskuteční ve 

Velké aule Karolina ve čtvrtek 1. října 2015 od 11:00 hodin. Ve stejnou dobu budou 
předávány Ceny předsedy GAČR. Kolegium vzalo na vědomí, že děkan přijme pozvání 
předsedy GAČR a prod. J. Trlifaj zastoupí děkana na předávání docentských dekretů.   

 
o) Pamětní medaili MFF UK prof. Romanu Jackiwovi předá děkan 14. 9. 2015 fakulty na 

konferenci 27th Indian-Summer School of Physics (pořádá ÚČJF). Více o akci viz: 
http://rafael.ujf.cas.cz/school/ 
 

p) Výtvarná soutěž pro vysokoškolské studenty Propojený svět, viz: 
https://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/V%C3%BDtvarn%C3%A1_sout%C4%9B%C5
%BE_V%C5%A0_150203.pdf 
Předsedkyně TA ČR požádala rektora UK o opakované informování studentů školy a 
o výzvu, aby se soutěže zúčastnili. Termín ukončení soutěže vyprší 30. 9. 2015. E-mail 
přeposlal děkanům vedoucí tiskového oddělení UK dne 20. 8. 2015. 

 
q) Místopředseda AV ČR dr. J. Šafanda požádal o nominaci mladých vědců na setkání 

s nositeli Nobelovy ceny, které se bude konat v německém Lindau ve dnech 26. 6. – 1. 7. 
2016. Týká se fyziky. Výzva bude zveřejněna 21. září 2015, více informací bude možné 
nalézt na webu:  

         http://www.lindau-nobel.org/meeting/ 
Návrhy se všemi vyžadovanými přílohami lze posílat do 2. 10. 2015. Vyřizuje prod. V. 
Baumruk.  

 
 
 

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
mailto:dekan@mff.cuni.cz
http://rafael.ujf.cas.cz/school/
https://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/V%C3%BDtvarn%C3%A1_sout%C4%9B%C5%BE_V%C5%A0_150203.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/V%C3%BDtvarn%C3%A1_sout%C4%9B%C5%BE_V%C5%A0_150203.pdf
http://www.lindau-nobel.org/meeting/
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2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 

a) Smlouva o vzájemném zpřístupnění výuky mezi MFF UK a FIT ČVUT: prod. F. Chmelík 
obdržel poznámky členů KD k první verzi návrhu, předložil kolegiu verzi druhou a na 
zasedání ji komentoval. Definitivní znění zašle děkanovi FIT ČVUT. 
Stalo se po KD: Smlouva byla oboustranně podepsána.  

 
b) Výuka anglického jazyka na MFF UK: otevřena diskuse, vyvolaná vzrůstajícím počtem 

studentů majících problémy se složením zkoušky a následně žádajících o úlevu, často se 
zdůvodněním, že se u nich projevily dysfunkce. Nejsou výjimkou ani studenti domnívající 
se, že jejich znalost anglického jazyka jim dovoluje kursy AJ vynechávat, a pak na zkoušku 
nestačí. Vedení KJP se nebrání modifikacím výuky a zkoušek, ale podmínky a cílová 
úroveň musejí být zadané předem. Certifikáty svědčící o úrovni jazykových znalostí mají 
definovaný obsah a KJP ručí za jejich validitu.  Prod. M. Rokyta doporučil nejprve stanovit 
pravidla pro velkou/převažující skupinu studentů, pak se zabývat mimořádnými případy a 
kvalitou učitelů. Děkan dal k úvaze zmírnit požadavky na jazykovou zdatnost v případě 
budoucích učitelů, protože ti pravděpodobně nebudou ve své další kariéře vystaveni 
stejným nárokům jako studenti odborného studia, u nichž se předpokládá, že část studia 
stráví v zahraničí.  Je to otázka na garanty učitelského studia. Prod. P. Kolman se vyjádřil 
proti zavedení dvou různých úrovní zkoušky. Z: diskuse bude pokračovat, a to za účasti 
děkana, studijních proděkanů, garantů učitelského studia, sekčních proděkanů a vedoucí 
KJP.  

 
c) Dopis JM týkající se vymáhání poplatků spojených se studiem (čj. UKRUK/8034/2015 ze 

dne 22. 7. 2015): vyřídilo STUD.  
 

d) KREDO 
i) Vizitky pro KREDO: poslal e-mailem prod. F. Chmelík kolegiu 7. 8. 2015: vizitky 

prošly korekturou kateder, jde o splnění jednoho z bodů projektu KREDO. Jedná se 
o jakousi pilotní verzi katalogu, která bude v budoucnu rozpracována v projektech 
OP VVV. Výběr skupin byl limitován, nicméně byl dán rozhodnutím sekčních 
proděkanů na jaře 2015. V dané lhůtě do 31. 7. poslali podklady na RUK proděkani 
M. Vlach a F. Chmelík a dr. K. Šolcová Houžvičková.   

ii) Materiály k tematice horizontální prostupnosti: dopis pror. S. Štecha z 10. 7. 2015 
plus „Metodický pokyn pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných 
předmětů mezi fakultami UK v Praze“ budou pro informaci studentů umístěny na 
fakultním webu, vhodné místo vyberou proděkani M. Vlach a P. Kolman.   

iii) Dvě pozvánky na akce pořádané v rámci IPN KREDO: 

 „Alumni II – Jak motivovat absolventy“ (15. 9. 2015 v Praze). Zúčastní se 
zřejmě dr. K. Houžvičková Šolcová. 

 „Třetí role vysokých škol a její strategický potenciál pro konkurenceschopnost“ 
(8. 9. 2015 v Mladé Boleslavi). 

 
e) Přezkumné řízení na RUK: uskutečnilo se 24. 8. 2015, zúčastnili se prod. F. Chmelík a 

vedoucí STUD dr. D. Macharová. MFF UK bez závad, dodatečně je podrobován zkoumání 
další případ. 

 
f) Dopis pror. M. Králíčkové z 21. 7. 2015 – nabídka Kurzu Správní řád v praxi orgánů 

veřejných vysokých škol a orgánů jejich fakult: přeposláno vedoucí STUD a oběma 
studijním proděkanům. Čtyřdenní kurz (32hodinový) se uskuteční ve dnech 26. a 27. 10. a 
9. a 10. 11. 2015 na Právnické fakultě UK, při naplnění kurzu činí cena na osobu 2.500,- 
Kč. Za MFF UK se přihlásil prod. F. Chmelík.  

 
g) Schůzka inovačních skautů UK (organizuje CPPT) se uskuteční dne 16. 9. 2015 od 11:00 

hod. Za MFF UK se zúčastní dr. K. Houžvičková Šolcová a v souvislosti s OP VVV také 
doc. C. Matyska. Pozvánku s nástinem její programové náplně přeposlal prod. F. Chmelík 
pro informaci celému kolegiu.  
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h) Hodnocení kvality závěrečných prací: prod. F. Chmelík přeposlal kolegiu úvodní materiál 

k diskusi, vypracovaný prof. J. Marešem a zaslaný Mgr. V. Tomáškem ze studijního odboru 
RUK. Pracovní podskupina pro otázku možností hodnocení kvality kvalifikačních prací se 
plánuje sejít v září 2015 na RUK. 

 
i) Workshop o duálním studiu Evropského regionu Dunaj – Vltava (prod. F. Chmelíkovi 

poskytla dr. K. Šolcová Houžvičková).  
 

Prod. P. Kolman 

j) Návrh na zrušení Řádu CŽV MFF UK. Znění předpisu, který byl vydán v roce 1999 a od té 
doby překonán, je na webu: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/cvrad.htm 
Prod. P. Kolman předběžně jednal s předsedou AS MFF UK doc. Z. Drozdem, oba sdílejí 
názor, že existence univerzitního předpisu je dostačující, MFF UK musí jen charakterizovat 
vlastní kursy CŽV. KD souhlasilo, aby děkan předložil fakultnímu senátu návrh na zrušení 
zmíněného vnitřního předpisu.  
 

k) KD souhlasilo s návrhem prod. P. Kolmana aktualizovat Směrnici děkana č. 3/2012, 
poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF. Důvodem je potřeba odlišit 
mimořádné studium v českém a v anglickém jazyce i fakt, že nepokračuje tzv. doplňující 
studium a rozšiřující studium. Návrh připraví prod. P. Kolman.  

 
l) Smlouva s českou zprostředkovatelskou agenturou Czech Universities: předběžně se 

uvažuje o prezentaci fakulty na veletrzích vzdělávání v Abú Dhabí a v Moskvě. Kontaktní 
osobou týkající se zprostředkování získání studentů je Bc. S. Veselý, kontaktní osobou pro 
přípravu podkladů pro zmíněné veletrhy je Mgr. L. Veverka. 

 
m) Akreditace: RUK postoupil dne 15. 7. 2015 na MŠMT žádost MFF UK o prodloužení 

akreditace na dostudování studijních programů a oborů a žádost o změnu názvu studijního 
oboru Matematické metody informační bezpečnosti. 

 
n) Orientační den pro zahraniční studenty se uskuteční v úterý dne 29. 9. 2015 od 10:00 hod. 

na Karlově. Zúčastní se děkan a oba studijní proděkani. V současném seznamu studentů 
anglického studia je 12 adeptů bakalářského studia a 8 navazujícího magisterského studia 
programu Informatika, 1 student magisterského programu Matematika.  

  
Děkan 

o) Děkan zaslal předsedovi fakultní disciplinární komise doc. F. Chmelíkovi podnět k zahájení 
disciplinárního řízení.   

 
p) Mezioborové závěrečné studentské práce a složení (kompetentnost) komisí pro státní 

zkoušku: na web a do karolinky bude umístěno upozornění studentům, že státní zkoušku 
musejí podstoupit ve svém studijním programu/oboru a že v případech, kdy si vyberou pro 
závěrečnou práci téma z jiného programu/oboru, je záhodno upozornit na to svého 
vedoucího.  

 
q) Dopis JM (čj. UKRUK/7830/2015-II) o podpoře uskutečňování mezinárodních studijních 

programů typu joint-degree a double/multiple-degree na fakultách MFF UK v roce 2015. 
Pro výpočet podpory pro jednotlivé programy schválilo kolegium rektora tyto principy: 
paušální podpora pro každý program ve výši 90 000 Kč 
+ částka dle počtu univerzit zúčastněných v konsorciu, a to 10 000 Kč za každou univerzitu 
+ částka dle počtu studentů UK k rozhodnému datu 31. 10., a to 7 000 Kč za studenta 
+ částka dle počtu absolventů za minulý rok, a to 7 000 Kč za absolventa. 
Rozhodné údaje byly převzaty z evidence meziuniverzitních studií v SIMS, po předchozí 
výzvě k jejímu doplnění. Případné rozdíly budou řešeny v rámci příspěvku, který bude 
poskytnut v roce 2016.  
Na MFF UK byla poskytnuta podpora studijnímu programu Informatics v rámci projektu 
„LCT: European Masters Program in Language and Communication Technologies", a to 
ve výši 250 000 Kč. 

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


Kolegium děkana MFF UK dne 1. 9. 2015 
 
 

5 

 

Na děkanovu otázku, zda s ohledem na výše uvedené principy nerozšířit akreditační 
žádosti fakulty např. o double-degree programy, doporučili proděkani F. Chmelík a O. 
Čepek zatím vyčkat, neboť procesní náležitosti se mohou změnit v souvislosti 
s institucionální akreditací. 

 
r) Dopis pror. J. Royta a M. Králíčkové (čj. UKRUK/7960/2015) týkající se stanovení 

podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2016/17 obdržel děkan a oba studijní 
proděkani. Požadavek od RUK: specifikovat podmínky pro každý obor. Podle prod. P. 
Kolmana jde pouze o technickou záležitost.  
 

s) Dopis pror. J. Royta a M. Králíčkové (čj. UKRUK/7856/2015) týkající se rozhodování 
o právech a povinnostech studentů obdržel děkan, předal jej studijním proděkanům. Prod. 
F. Chmelík k tomu uvedl, že STUD bude důsledně trvat na tom, aby všechny žádosti, 
k nimž se vydává rozhodnutí, byly podány ve výtisku a vlastnoručně podepsané.   

 
t) Přijímání uprchlíků a prominutí školného za případné studium v AJ (dotaz pror. M. Kováře): 

po diskusi a hlasování, ve kterém 6 členů KD hlasovalo pro (prod. J. Trlifaj svůj souhlas 
napsal e-mailem), 3 se zdrželi a 1 byl proti, přijalo kolegium usnesení, že MFF UK bude i 
v takovém případě postupovat jako u jiných zájemců o studium, tj. korektně posoudí žádost 
o přijetí a důvody pro prominutí školného.  

 
u) Natáčení přednášek 

i) Prod. M. Rokyta informoval, že na přelomu července a srpna bylo na dosti 
opožděnou žádost SKAS ještě operativně dohodnuto natáčení přednášky Lineární 
algebra a geometrie 1 - NMAG101, přednášejícím je doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D. O 
natočení přednášky doc. M. Pokorného (Matematika pro fyziky I) už bylo rozhodnuto 
dříve.  

ii) Tajemník projednal natáčení přednášek s Mgr. T. Drbohlavem a dr. M. Kekule, 
smlouvy s firmami připravuje k podpisu.  

iii) Prod. O. Čepek sdělil, že nedostal od SKAS žádný návrh na zaznamenání 
přednášky z informatiky.  

 
v) Vzniklo nové pracoviště Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, na adrese: Hládkov 

682/9, Praha 6, které je otevřeno od 3. srpna 2015. Více na univerzitním webu v článku 
nadepsaném Zahraniční studenti vyřídí záležitosti k pobytu v prostorách UK: 
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15715.html 

         Informace z RUK přeposlána na OVZS a STUD.  
 

w) Prod. M. Rokyta informoval, že na mezinárodní matematické soutěži IMC 2015 
v Blagoevgradu se tentokrát tým MFF UK neprezentoval v dobrém světle. Do první stovky 
se nedostal žádný student MFF UK, nejlépe se umístil Martin Hora (109. místo z 326 
účastníků), čtyřčlenný tým MFF UK obsadil 42. místo (ze 74 týmů). Jde o nejhorší umístění 
za posledních 5 let.  Podrobnosti jsou na webu, viz: 
http://www.imc-math.org.uk/.  
 

 
 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Občanské sdružení Matfyzák požádalo vedení fakulty o příspěvek na pořádání plesu MFF 

UK v roce 2016.  Kolegium děkana tuto žádost projednalo a schválilo příspěvek ve výši 
100.000,- Kč z titulu spolupořadatelství plesu. Výše příspěvku je stejná jako v předchozích 
letech. Podpis smlouvy zajistí tajemník fakulty společně s náčelníkem spolku. Ples je 
plánovaný na 3. března 2016.   

 
b) Srdíčkové dny na UK: 23. 9. 2015, e-mail z Informačního, poradenského a sociálního 

centra UK: akce je zaměřena na podporu vážně nemocných dětí. Tajemník navrhl vytvořit 
na pracovištích knihovny (Karlov, Karlín, MS a Troja) prodejní místa symbolických srdíček 
a v předstihu dát upoutávku na webové stránky. KD návrh schválilo.  

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15715.html
http://www.imc-math.org.uk/
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c) Kolegium projednalo žádosti o zapůjčení či pronájem prostor fakulty, s tímto výsledkem. 

i) Refektář ve dnech 22. a 23. 10. 2015 pro slavnostní zasedání Výboru pro koordinaci 
spolupráce ČR s SÚJV Dubna (žádá ÚČJF) – schváleno za poplatek 1000,- Kč. 

ii) Posluchárny S5 a S6 ve dnech 11. až 15. 7. 2016 pro Letní školu evolučních rovnic 
(Nečasovo centrum) - schváleno bezplatné zapůjčení.    

iii) Refektář pro Den firem pro informatiku a matematiku (prod. M. Vlach) – bezplatně 
(jedná se o akci spolupořádající fakultou), schváleno. 

 
d) KD vzalo na vědomí sdělení tajemníka, že byl zdárně dokončen převod majetku slepecké 

Laboratoře Karolina z MFF UK na RUK a vybavení laboratoře bylo přestěhováno. Ke dni 
31. 8. 2015 byla celá akce dokončena kompletně i po stránce administrativní.  

 
e) Tajemník fakulty se pokusil, zatím bezúspěšně, zjistit bližší informace o výsledku 

výběrového řízení na dodavatele služeb mobilního operátora pro UK (organizoval RUK) 
resp. o získaných podmínkách. Podle děkanovy informace, sdělené na schůzi RKR, 
zvítězila firma Vodafone Czech Republic, a.s. 
Stalo se po KD: Univerzita Karlova uzavřela se společností Vodafone Czech Republic, a.s., 
smlouvu 31. 8. 2015.  
 

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

a) VaVpI 
i) Kolaudace stavby Střecha pro informatiku úspěšně proběhla 1. 9. 2015. Kontrola 

z MŠMT, zaměřená rovněž na projekt VaVpI Střecha pro informatiku, se uskutečnila 
ve dnech 20. až 22. 7. 2015. Výsledek – pozitivní - je obsažen v protokolu, který byl 
získán 24. 8. 2015. Prod. L. Skrbek v této souvislosti vyjádřil poděkování vedoucí 
HOSP Ing. D. Lankové, za její přispění ke zdárnému výsledku kontrolního šetření. 
Stalo se po KD: MFF UK obdržela na stavbu kolaudační výměr.  

 
ii) Stavba v Troji: poslední dobou je situace zvláště komplikovaná.  

 
iii) Prod. V. Baumruk informoval o stavu projektu Modernizace vybavení pro fyzikální 

výzkum a výuku stav. Většina přístrojů už je na fakultu dodána.  
 

b) Prod. L. Skrbek upozornil vedoucí pracovišť v areálu Troja, že 23. 9. 2015 bude mezi 14. a 
18. hodinou přerušena dodávka elektřiny. Důvodem jsou montážní a servisní práce 
v trafostanici a v hlavní rozvodně areálu.  

 
c) Prod. L. Skrbek vyjádřil uznání za dosavadní úspěšné zvládání hlavně stavebních akcí, a 

to jak správě budov v čele s Ing. M. Novákem, tak kolegům prof. Z. Němečkovi a doc. A. 
Kučerovi.   

 
d) Výměna opláštění budovy tzv. těžkých laboratoří, úprava spojovacího krčku budov v Troji: 

v rámci OP VVV nelze uplatnit. Prod. L. Skrbek informoval, že jsou zkoumány možnosti 
připravit projekt, zahrnující event. i využití fotovoltaických článků, k podání na ministerstvu 
pro životní prostředí.  

 
e) Vyhlášení rozvojových programů pro roky 2016 až 2018: Ing. Jan Bělonožník, vedoucí 

odboru projektové podpory RUK, rozeslal dopis pror. J. Hály o vyhlášení a výši limitu pro 
jednotlivé fakulty/součásti a způsobu administrace projektů na UK (e-mail ze dne 29. 6. 
2015). Návrh projektu za fakultu zpracoval doc. P. Svoboda.  

 
f) Infotabule a redakční systém fakultního webu: bude součástí rozvojového projektu, a proto 

je odloženo do roku 2016. Nicméně ještě v průběhu letošního roku dojde k testování 
možného redakčního systému jedné inftabule (děkanát) a také budou provedeny ještě letos 
drobné strukturní změny fakultního webu v anglické části stránek týkajících se studia. 
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g) Kolegium schválilo vyhlášení vnitřní soutěže na realizaci TO (institucionální program pro 
veřejné vysoké školy pro roky 2016 – 2018). Více na webu: 
 http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm 
 

h) Prostory UK v Petrské ulici: dne 30. 6. 2015 se sešli děkan a prod. M. Rokyta s ředitelem 
Kolejí a menz UK Ing. J. Macounem, stručné shrnutí o tom poslal kolegiu prod. M. Rokyta.  
Pro využití ze strany MFF UK zůstaly k dispozici 2 apartmá a bezbariérový pokoj v 7. 
poschodí objektu. Členové KD se korespondenčně vyslovili pro variantu, aby tyto místnosti 
zůstaly ve správě KaM UK, včetně péče o ně. MFF UK bude mít předrezervační právo pro 
ubytování svých hostů, cena za noc by se měla pohybovat okolo 600,- Kč za osobu 
(srovnatelné s hostinskými pokoji v Karlíně, kde cena činí 500,- Kč). 
V následné e-mailové korespondenci potvrdil dne 9. 7. 2015 Ing. J. Macoun prod. M. 
Rokytovi, že správa KaM UK je připravena spravovat všechny ubytovací kapacity v 7. patře 
budovy s tím, že bude dohodnut mechanismus, na základě kterého by MFF UK měla "právo 
přednostní rezervace" těchto pokojů. 
 

i) Kampus Albertov 
i) Na 2. 9. 2015 svolala JM do Vlasteneckého sálu Karolina tiskovou konferenci, 

později byl termín posunut na 4. září 2015 od 10:00 hodin. Za MFF UK se zúčastní 
děkan a prod. V. Baumruk.  
Stalo se po KD - viz:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-09-albertov/ 
 

ii) Prod. V. Baumruk informoval o zasedání pracovní skupiny KA konaném dne 27. 8. 
2015. Středa 16. 9. 2015 bude věnovaná vyhlášení architektonické soutěže na 
Kampus Albertov – dopoledne za účasti potenciálních účastníků soutěže z kruhů 
architektů, odpoledne pro univerzitní veřejnost. Kampusu jsou věnovány speciální 
webové stránky:  
http://kampusalbertov.cuni.cz/ 

 
j) Webmailer, Verso: 31. 8. 2015 se konala prezentace na PřF UK, za MFF UK na ni byli 

vysláni zástupci PSíK a vedoucí HOSP. 
 
k) OP VVV – kolegium vyslechlo zevrubnou zprávu doc. C. Matysky o současném dění 

v přípravě projektů, o jednotlivých prioritních osách, o výzvách zveřejněných 
i očekávaných. Na administrativní zpracování projektů bude přijata RNDr. Helena Nyklová. 
Kolegium souhlasilo, aby interní termíny související s OP VVV vyhlašoval doc. C. Matyska.  

 
l)         Koordinace poradenských center (informaci poslal Petr Klapal, pracovník 

Informačního, poradenského a sociálního centra RUK): za MFF UK navržena RNDr. K. 
Houžvičková Šolcová z OVVP.  

 
m) Prod. M. Rokyta – informace o letních stavebních aktivitách v Karlíně: 

i) Byla dobudována 1. etapa klimatizace (financovaná z prostředků správy budov), po 
zkušebním provozu ve druhé dekádě srpna byl spuštěn ostrý provoz dne 27. 8. 2015. 

ii) Tři místnosti v suterénu pro doktorandy a postdoky byly kompletně zařízeny 
nábytkem a počítači (financováno z prostředků sekce M). Vzniklo 18 nových 
pracovních míst, která budou v průběhu října dána do používání. 

iii) Byla provedena akustická úprava poslucháren K4, K5, K6, K7, K8, K9 a K12 pomocí 
odrazy pohlcujících panelů (financováno společně z prostředků správy budov a 
sekce M). Následná měření ukázala, že délka ozvěny se v průměru zmenšila 4-5 
násobně.  

iv) Během září 2015 bude z finančních prostředků sekce dokončena přeměna 
posluchárny K4 v druhou počítačovou karlínskou učebnu. 

v) Byly provedeny úpravy v posluchárně K1 (osvětlení tabulí, nová katedra). 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/soutezto.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-09-albertov/
http://kampusalbertov.cuni.cz/
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a) Prod. J. Trlifaj přeposlal kolegiu informaci Mgr. Mileny Lojkové z Technologického centra 
AV ČR, týkající se „problematiky způsobilosti osobního příplatku v programu Horizon 
2020“, příslušný odkaz je zde: 
http://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/informace/novinky/vyjadreni-evropske-komise-k-
problematice-osobniho-priplatku-v-cr  
Poznámka děkana, jak rozumí dokumentu EU: Pokud někomu bude navýšena mzda na 
základě připojení se k projektu Horizon2020, toto nayržení bude chápáno jako "additional 
remuneration", nikoliv "basic remuneration".  
 

b) Příprava konkursů: návrhy od sekčních proděkanů děkan očekává do 29. září 2015, aby je 
bylo možné projednat na schůzi KD 30. 9. 2015.  

 
c) Zatím neoficiální podnět člena VR MFF UK prof. P. Jungwirtha týkající se zvýšení role VR 

MFF UK při výběrovém řízení na místa odborných asistentů: obdržel p. děkan, k předběžné 
diskusi s autorem podnětu se sejdou děkan, prod. J. Trlifaj a sekční proděkani ve druhé 
polovině září 2015. 

 
 

 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  

a) Web – dlouhodobé problémy a možné řešení: své úvahy zaslal prod. M. Vlach kolegiu dne 
6. 7. 2015. Schůzka Pracovní skupiny pro web, kterou svolal prod. M. Vlach, se konala 20. 
7. 2015, zúčastnili se děkan, prod. P. Kolman, Mgr. T. Drbohlav, Mgr. P. Vlášek, Mgr. L. 
Veverka, Mgr. M. Mareš a Mgr. K. Kolář.  

 
b) Existují webové stránky mylně budící dojem, že patří pod MFF UK:  

www.matfyz.org (Matfyzův blog) 
www.mff.cz (stránky studentů MFF UK) 
www.matfyz.eu (RNDr. Čeněk Kodejška - Gymnázium Nový Bydžov). 

       Majitelé domén byli osloveni, zatím s nevýrazným úspěchem.  
 

c) Od 1. 7. 2015 vstoupila v platnost nová směrnice o ediční činnosti MFF UK, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer12.htm 
Některé povinnosti přecházejí z kolegií sekcí na ediční komisi fakulty. Ta bude nově 
ustavena. Prod. M. Vlach urgoval SKAS o návrh na reprezentanta studentů v ediční komisi. 
Návrh doc. M. Zeleného na členy ediční komise projednají sekční proděkani M a F ve svých 
kolegiích, do 30. 9. 2015.  

 
d) Aktuality na webu: 

i) MatFFyzExpo: Deset dnů zábavy na Festivalu fantazie, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-07-ff/ 

ii) Video z návštěvy norské velvyslankyně v rotundě na MS, viz: 
https://www.youtube.com/watch?v=hVKVoCUmdzs&feature=youtu.be 

iii) České úspěchy na Science on Stage v Londýne, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-07-sons/ 

iv) Hra Československo 38-89 zvítězila v prestižní mezinárodní soutěži, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-cs/ 
ČT o tom odvysílala krátký šot.  

v) Veletrh nápadů učitelů fyziky, který organizuje KDF: zahájení akce se s krátkým 
úvodním slovem zúčastní/zúčastnil děkan, 28. 8. 2015 dopoledne. Více o akci viz: 
http://vnuf.cz/2015/cz/ 

vi) Zachovejte si radost s poznávání, radí oceněné učitelka fyziky: Konference GIREP-
EPEC, která se zaměřuje na fyzikální vzdělávání, přinesla dvě ocenění pro MFF UK. 
Dr. Irena Dvořáková získala cenu za přínos výuce na základních a středních školách 
a Mgr. Petr Kácovský převzal cenu za nejlepší studentský poster. Více viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-dvor/ 

vii) Anketa Mezi námi  - prof. J. Podolský: 

http://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/informace/novinky/vyjadreni-evropske-komise-k-problematice-osobniho-priplatku-v-cr
http://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/informace/novinky/vyjadreni-evropske-komise-k-problematice-osobniho-priplatku-v-cr
http://www.matfyz.org/
http://www.mff.cz/
http://www.matfyz.eu/
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer12.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-07-ff/
https://www.youtube.com/watch?v=hVKVoCUmdzs&feature=youtu.be
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-07-sons/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-cs/
http://vnuf.cz/2015/cz/
http://girep2015.ifd.uni.wroc.pl/
http://girep2015.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-dvor/
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http://www.matfyz.cz/clanky/363-mezi-nami-jak-pozna-teoreticky-fyzik-zda-
vysledky-jeho-badani-jsou-spravne 
 
Prof. R.  Barták - rozhovor na: 
http://www.matfyz.cz/clanky/428-prof-roman-bartak-projekty-internet-org-a-loon-
jsou-spise-marketingova-akce 
 
Nové "hroby": 
http://www.matfyz.cz/clanky/409-zahranicni-putovani-po-hrobech-slavnych-
matematiku-fyziku-astronomu-xiii-italie-benatky 
 

e) Spot o sportu na MFF UK představí Katedra tělesné výchovy na besedách se studenty na 
Albeři. Prod. M. Vlach ocenil práci KTV na tomto propagačním spotu. Více na:  
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-sport/ 

 
f) Rotunda sv. Václava 

článek v Blesku, 21. 7. 2015, viz: 
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kultura/331930/na-zachranu-malostranske-
rotundy-poslali-darci-uz-1-3-milionu.html 
Kolegium vzalo na vědomí zprávu prod. M. Vlacha o přípravě výběrového řízení na 
stavební práce, o zahájení archeologických prací, o nových příspěvcích do finanční sbírky 
(např. spolek Lužických Srbů chce věnovat 6000,- Kč). Prod. M. Vlach bude ve spolupráci 
s prod. O. Čepkem pokračovat v jednáních o možné instalaci automatu na pamětní mince 
v blízkosti rekonstruované rotundy. 
 

g) Letní fotografická soutěž na fakultním facebooku: ještě běží.   
 

h) Cena Miloslava Petruska za prezentaci: Opatřením rektora UK č. 26/2015 se od 1. 6. 2015 
změnil Statut Ceny v tom smyslu, že zdůvodněné návrhy lze podávat do konce února 
běžného roku, viz:  
http://www.cuni.cz/UK-6850.html 

 
i) Archivace webových stránek MFF UK „pro budoucí generace“ v Národní knihovně: členové 

KD se k věci vyjádřili e-mailem. 
 

j) Nabídka inzerce v Almanachu TOP fakult: MFF UK využije.   
 

k) Výroční zpráva MFF UK za rok 2014 plus příloha E k ní obsahující seznam zaměstnanců 
fakulty v roce 2014 (vydány tiskem a současně uloženy na web, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vz2014.pdf 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vzf2013.pdf 
Výtisky obdrželi členové kolegia děkana MFF UK, KR UK, děkani fakult UK, členové AS 
MFF UK a VR MFF UK.  

 
l) Fakultní školy MFF UK: prod. M. Vlach poslal 12. 8. 2015 kolegiu návrh statutu Fakultních 

škol a vzor Dohody o spolupráci. Na zasedání kolovala ukázka cedule, označující fakultní 
školu. Na DOD 26. 11. 2015 odpoledne budou do refektáře pozváni ředitelé 17 
vytipovaných středních škol. Drobné připomínky k předloženým dokumentům předem 
poslal prod. P. Kolman. KD návrh statutu a vzor dohody schválilo.  

 
m) Efektivita propagačních akcí – přehled, který vypracovalo OVVP, dostalo kolegium e-

mailem 16. 8. 2015. Prod. M. Vlach, dr. A. Havlíčková a doc. M. Cieslar se sešli s vedoucími 
korespondenčních seminářů (KS), diskutována byla konsensuální změna ve financování 
(70 % z rozpočtu fakulty ve výši rozpočtu předchozího roku, 30 % „motivační“ část). S tímto 
návrhem přítomní zástupci korespondenčních seminářů vyjádřili předběžný souhlas. 

 
n) Den vědy – pořádají velké pražské univerzity (UK, CZU, VŠE, VŠCHT a ČVUT) – letos dne 

9. 9. 2015: s ohledem na časovou kolizi s Vědeckým jarmarkem, který pořádá UK, a na 
kapacitní možnosti fakulty schválilo kolegium děkana, že MFF UK na Dni vědy participovat 
nebude. 

http://www.matfyz.cz/clanky/363-mezi-nami-jak-pozna-teoreticky-fyzik-zda-vysledky-jeho-badani-jsou-spravne
http://www.matfyz.cz/clanky/363-mezi-nami-jak-pozna-teoreticky-fyzik-zda-vysledky-jeho-badani-jsou-spravne
http://www.matfyz.cz/clanky/428-prof-roman-bartak-projekty-internet-org-a-loon-jsou-spise-marketingova-akce
http://www.matfyz.cz/clanky/428-prof-roman-bartak-projekty-internet-org-a-loon-jsou-spise-marketingova-akce
http://www.matfyz.cz/clanky/409-zahranicni-putovani-po-hrobech-slavnych-matematiku-fyziku-astronomu-xiii-italie-benatky
http://www.matfyz.cz/clanky/409-zahranicni-putovani-po-hrobech-slavnych-matematiku-fyziku-astronomu-xiii-italie-benatky
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-08-sport/
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kultura/331930/na-zachranu-malostranske-rotundy-poslali-darci-uz-1-3-milionu.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kultura/331930/na-zachranu-malostranske-rotundy-poslali-darci-uz-1-3-milionu.html
http://www.cuni.cz/UK-6850.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vz2014.pdf
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/tiskoviny/zpravy/vzf2013.pdf
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o) Den otevřených dveří MFF UK se bude konat 26. 11. 2015, příslušný výnos děkana 

k zajištění akce je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prikaz04.htm 
Podrobnější organizační a technické pokyny poslala vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková. 

 
p) Podařilo se propojit web matfyz.cz a sociální sítě MFF UK s brněnskou hvězdárnou a nově 

také s Meteorologickou společností. Prod. M. Vlach jedná o částečném propojení 
s vesmir.cz a s Československým časopisem pro fyziku, možná se podaří propojení 
sociálních sítí se Světem techniky v Ostravě., s nímž prod. M Vlach jedná o vzájemné 
spolupráci. 

 
q) Svět techniky Ostrava: 8. – 11. 10.: v jednání je pořad a přímý přenos v České televizi. 

Stalo se po KD: Termín bude přesunut na listopad. 
 
r) Týden s aplikovanou fyzikou: akci svým finančním darem ve výši 200 tis. Kč 

pravděpodobně podpoří Nadace The Bakala Foundation.   
 
s) Podpora soutěží ze strany MŠMT: do kategorie „financovatelné“ se dostaly tradiční fakultní 

akce: Náboj, Fykosí Fyziklání, Fyziklání online a Česká lingvistická olympiáda. Nově se 
podporu podařilo získat pro Náboj Junior. 

 
t) První členská schůze spolku Matfyz Alumni je zorganizovaná na 2. 10. 2015 od 18:00 

hodin, děkan se osobně zúčastní.   
 

u) Internetová hra k 1. výročí portálu matfyz.cz se uskuteční zhruba za měsíc, vrcholí 
programovací práce.  

 
v) E-shop + platby kartou. Doména www.matfyzpress.cz je zaregistrována, přetrvávají potíže 

se zavedením platby kartou. Příčiny zjistí tajemník fakulty ve spolupráci s vedoucí HOSP. 
 

w) Kalendář MFF UK na rok 2016: tematicky bude čerpat zejména z oboru počítačové grafiky.   
 

x) Asociaci malých debrujárů před časem po doc. M. Rojkovi převzal čestné prezidentství 
doc. Z. Drozd. Výkonný ředitel asociace Mgr. Petr Zapletal nabídl fakultě spolupráci 
s Asociaci s vidinou možného budoucího oficiálního garantování odborné úrovně a 
generálního partnerství. Nabídka má své výhody (ministerské dotace, funkční organizace, 
3000 studentů ze základních a středních škol), ale MFF UK momentálně nemá vhodnou 
osobu, která by se debrujárství věnovala.  

 
y) Prod. M. Rokyta upozornil na skutečnost, že v nakladatelství MatfyzPress vyšel učební text 

s přiděleným ISBN, aniž prošel oficiální cestou zařazení do edičního plánu, recenzním 
řízením či jinou nezávislou kontrolou odborné správnosti. Prod. M. Rokyta podnítil debatu 
o ne/správnosti takového postupu, zejména ve světle nedávno schválené reformy 
fakultního nakladatelství a jejích cílů. Diskuse bude pokračovat. 

 
z) Fakultní web: KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o schůzce pracovní skupiny 

pro web, která se uskutečnila o prázdninách; další plánovaná schůzka skupiny musela být 
odročena, kvůli časové kolizi s jinou akcí. Kolegium probíralo současný stav (přinejmenším 
v očích matematické sekce je struktura webu velmi neuspokojivá; jedním z dalších důvodů 
pro kritiku je anglická verze stránek, propojení odkazů mezi českou a anglickou mutací). 
Prod. P. Kolman pošle kolegiu do příští schůze ideový návrh, jak by mohl vypadat 
rozcestník informací o studiu v jazyce českém a o studiu v jazyce anglickém. Dosud platná 
fakultní směrnice o webu zastarala, bude nahrazena novou. Bude vypsáno řízení na 
obsazení pozice technického redaktora webu na částečný úvazek, s předpokládaným 
datem nástupu od 1. 10. 2015. Ještě letos budou připravovány podklady pro výběrové 
řízení na firmu, která by redakční systém webu implementovala (zahájení práce na začátku 
roku 2016). Nedořešené zůstávají otázky řízení (vřazení redaktora webu do existující 
struktury, nebo změna struktury samotné a přesun kompetencí). 

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/prikaz04.htm
http://www.matfyzpress.cz/
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7. RŮZNÉ 

 
a) Informaci o stavu projednávání návrhu novely vysokoškolského zákona (tisková zpráva 

ČTK) přeposlal kolegiu prod. M. Vlach.  
 
b) Rektor UK dopisem ze 14. 7.2015 sdělil, že Dlouhodobý – strategický záměr Univerzity 

Karlovy 2016 – 2020 byl dne 26. 6. 2015 schválen Akademickým senátem UK. Dokument 
je na webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-6912-version1-dlouhodoby_zamer_uk_2016_2020.pdf 

 
Současně JM žádá o zaslání schváleného dlouhodobého – strategického záměru fakulty 
pro období 2016 – 2020, a to do 31. ledna 2016.  
Děkan stanovil pro přípravu dokumentu tento harmonogram: návrhy za své agendy pošlou 
členové kolegia děkana do 7. října 2015, koncept celého materiálu projedná kolegium na 
schůzi 18. 11. 2015, v pokud možno definitivní podobě, aby v prosinci bylo možné předložit 
návrh DZ ke schválení Akademickému senátu (termín jeho lednového zasedání zatím není 
znám). 

 
c) E-mail dr. C. Broma – žádost o připomínky k návrhu zákona o sběru vybraných dat pro 

účely monitorování a řízení veřejných financí: reagoval prod. P. Kolman, a to na požadavek 
podávat měsíční ekonomické výkazy. Taková frekvence výkazů nebyla dosud obvyklá.   

 
d) Institut výzkumu školy a zdraví, Katedra speciální pedagogiky a Katedra výchovy ke zdraví 

PdF MU zvou na konferenci Škola a zdraví v 21. století, která se bude konat na 
Pedagogické fakultě MU v Brně ve dnech 10. - 11. 9. 2015. Pozvánku přeposlal děkan 
celému kolegiu.  

 
e) Nejbližší zasedání Akademického senátu MFF UK je naplánované na 7. října 2015. 

 
f) Plán schůzí kolegia děkana do konce roku 2015:  

9. září  
30. září  
7. října  (od 14:00 zasedá VR MFF UK, od 18:00 AS MFF UK) 

21. října  
4. listopadu (od 14:00 zasedá VR MFF UK) 

18. listopadu  
2. prosince (od 14:00 zasedá VR MFF UK) 

16. prosince  
úterý 29. prosince  

 
g) Rozpis plánovaných termínů zasedání Rozšířeného kolegia rektora UK (RKR): 5. 10., 25. 

11. (středa) a 7. 12. 2015, 25. 1. a 22. 2. 2016, vždy od 10 hod. v Malé aule Karolina. 
 
h) Termíny zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy:  24. 9., 22. 10., 26. 11., 10. 12. v roce 

2015, 28. 1. a 25. 2.  v roce 2016, vždy od 13 hod. v Malé aule Karolina. 
 

i) Termíny VR MF UK jsou následující: 
7. října 2015 (Jarníkovská přednáška)  
4. listopadu 2015  
2. prosince 2015  
6. ledna 2016  
3. února 2016  
2. března 2016 (Strouhalovská přednáška)  
6. dubna 2016  
4. května 2016  
1. června 2016  
 
 

http://www.cuni.cz/UK-6912-version1-dlouhodoby_zamer_uk_2016_2020.pdf
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Lze nalézt také na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm 

 
j) Termíny fakultních koncertů v refektáři: 

3. 11. 2015 (Vlastimil Mareš a Wihanovo kvarteto), 18. 11. 2015 (Gaudium Praha). Je 
možné sledovat na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20150309.htm 
 

k) Kolegium vzalo na vědomí pozvánku na panelovou diskusi Učí školy myslet digitálně? 
organizovanou v rámci 19. výroční konference Forum 2000, a to 15. září 2015 ve 14:00 – 
15:30 v Rytířském sále paláce Žofín (přeposlal prod. M. Rokyta).  

 
 

 
Zasedání skončilo v 17:30 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

 

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/vedrad.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20150309.htm

