
Zápis ze 4. schůze kolegia děkana konané dne 7. října 2015  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. Trlifaj, 
L. Skrbek, F. Chmelík; C. Matyska j. h., T. Jančák j. h. (k bodu 3. a) od 11:16 hod.) 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 9:11 hodin. 
 
 
1) Závěry ze schůze RKR konané 5. 10. 2015: stručné shrnutí poslal děkan kolegiu e-mailem, na 

zasedání se k některým bodům vrátil. 
a) Trojročenka UK, v jazyce anglickém, za období 2012 až 2014: děkan požádal prod. M. 

Vlacha, aby zjistil bližší informace o přípravě publikace a zda MFF UK dostane příležitost 
vyjádřit se k těm částem textu, které pojednávají o MFF UK.  
Stalo se během KD: podle neoficiálně získaných informací padlo rozhodnutí vytvořit 
trojročenku velmi nedávno; lze se obávat, zda na důkladnější korektury – pokud vůbec 
nějaké – zbyde čas. Část publikace mají tvořit tzv. vlajkové lodi. Prod. J. Trlifaj se pokusí 
zjistit oficiální informace od vedoucí odboru pro vědu a výzkum.  

b) Finanční vyrovnávání za mezifakultní výuku: děkan písemně sdělí JM, že vedení fakulty 
nemá námitky proti Principům hrazení mezifakultní výuky, jak byly projednány na 
zasedání RKR, a že akceptuje tabulku, která byla jednou z příloh návrh.   

c) Vymáhání dlužných poplatků za studium - dotaz děkana, zda na MFF UK došlo 
k nějakému pochybení v nahlášení dlužníků. Podle informace prod. F. Chmelíka zatím 
nikoli: 28 dohledaných plateb ze 197 dluhů se týká vymáhání dlužných poplatků za rok 
2006 a není mezi nimi žádná dohledaná platba z MFF UK. Další roky jsou předmětem 
zkoumání. Prod. F. Chmelík zdůraznil, že např. uvedení nesprávného variabilního 
symbolu při platbě nebo platba neavizovaná třetí stranou (rodiči), může vést 
k nespárování s příslušným dluhem, tudíž nemusí vždy jít o selhání evidence.  
 

2) Kolegium souhlasilo, aby děkan jmenoval RNDr. Martina Vlacha, Ph.D., členem Kontrolní 
komise Spolku Matfyz Alumni.  Dalšími členy Kontrolní komise jsou RNDr. Miroslav Frost, 
Ph.D., a Mgr. Tomáš Jirotka. Více o členské schůzi viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-alumni/ 

 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Fond mobility UK: interní termín pro podání žádostí o podporu z Fondu vyprší 9. 10. 

2015. OVZS dosud eviduje tři žádosti, všechny ze sekce M. 
 
b) Stipendia pro doktorandy či mladé post-docs na Univerzitu Vídeň (v rámci smluvní 

spolupráce): OVZS odeslalo na pracoviště informaci o nabídce pěti stipendií.  
 

c) Konference k 60. výročí založení Spojeného ústavu jaderných výzkumů (Dubna, Ruská 
federace): pozvánka na konferenci a na Pracovní setkání českých firem se zástupci 
SÚJV (22. 10. 2015, 16:00 až 19:00) rozeslány na fyzikální pracoviště fakulty a sekčním 
proděkanům.   

 
d) Habilion: ÚVT UK připravuje aplikaci Habilion 2, za 14 dní se prod. J. Trlifaj sejde 

s příslušnými pracovníky ÚVT UK.  
 

e) PRVOUK: RUK se obrátil na koordinátory s žádostí, aby sdělili termíny jednání rady 
programů.   

 
 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-alumni/
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f) Pilotní projekt vnitřního hodnocení vědy na UK: prod. J. Trlifaj poděkoval sekčním 
proděkanům za podklady (OBD). Scientometrické údaje už na odbor pro vědu a výzkum 
RUK poslal; po schůzce s dr. J. Kučou odešle ještě excelentní výsledky. 
Prorektor pro vědu UK doc. Jan Konvalinka potvrdil svou návštěvu na zasedání VR MFF 
UK dne 4. listopadu 2015.  
 

g) Žádost MFF UK o akreditaci oborů habilitačního a profesorského jmenovacího řízení: 
prod. J. Trlifaj tlumočil sdělení RUK ohledně výsledku. Návrh zdůvodnění týkající se 
nového oboru Matematika - didaktika a historie matematiky a informatiky připraví prod. J. 
Trlifaj po konzultaci se sekčními proděkany M a I.   

 
h) KD vzalo na vědomí děkanovu informaci o podnětu, který mu poslal prof. Pavel Jungwirth 

a který navrhuje posílit roli VR MFF UK pro zlepšení procesu přijímání nových asistentů 
na MFF UK. Tento námět se stane předmětem diskuse na zasedání Vědecké rady. Jeho 
jádro spočívá v mínění, že „pro dlouhodobé zlepšení kvality vědy i výuky na MFF je 
zásadní, aby VR nově získala pravomoci při přijímání nových asistentů, podobně jako je 
má při udělování docentur a profesur)“. Protože se jedná o poměrně radikální návrh, sešli 
se s prof. P. Jungwirthem dne 5. 10. 2015 děkan, prod. J. Trlifaj a sekční proděkani, aby 
věc probrali přinejmenším z hlediska předpisů, které platí na UK (Řád výběrového řízení). 
Prof. P. Jungwirth patrně sleví ze svého maximalistického požadavku, aby VR 
uplatňovala rozhodující vliv na obsazení místa odborného asistenta pro první období. 
Děkan je nakloněn zařadit posouzení VR do procesu prodlužování pracovní smlouvy 
odborného asistenta, a to před projednáním návrhu v kolegiu příslušné sekce. Možností, 
jak ovlivnit kvalitu výběrového řízení, může být jmenování člena VR fakulty do konkursní 
komise. Bude záležet na názoru VR. S ohledem na program zasedání VR dne 7. 10. 
2015 děkan nepředpokládá dostatek času pro diskusi, proto se pouze dotáže VR na 
názor ohledně členství v konkursní komisi (probíhá výběrové řízení a je třeba ustavit 
komise). Prostor pro důkladnější rozpravu děkan otevře na zasedání VR MFF UK dne 
4. 11. 2015.  

 
i) Spolupráce s Kazachstánem 

i) Prod. M. Vlach informoval o poznatcích doc. D. Stanovského z návštěvy veletrhu 
vzdělávání v Kazachstánu. Univerzita Karlova v Praze nepatří v Kazachstánu mezi 
školy, na jejichž studium lze dostat vládní Bolashakovo stipendium (the Bolashak 
International Scholarship). Prod. J. Trlifaj se pokusí zjistit bližší informace.  

ii) Návrh prof. L. Picka na navázání spolupráce s univerzitou v městě Astana 
přeposlal kolegiu prod. F. Chmelík. Prod. M. Rokyta uvedl, že kazašská strana 
velmi stojí o kooperaci s UK/MFF UK a už byla připravena vyslat do Prahy své 
studenty. Kvůli časové prodlevě v odpovědi od MFF UK k tomu nedošlo. Prod. J. 
Trlifaj se domnívá, že by bylo možné za fakultu vydat memorandum of 
understanding, ale to se ukáže po pečlivém prostudování návrhu.  

 
j) Děkan uvedl, že podle hodnocení vědeckých výsledků institucí za rok 2014, které se 

začíná zpracovávat, nabývá na významu Pilíř II. Excelentní. Začne se projevovat jeho vliv 
na rozpočet. (2000 bodů za každý přidělený ERC grant.) Roli hraje datum přidělení 
grantu, děkan konzultoval definici pojmu s vedoucí OVZS. K metodice hodnocení 
vědeckých výsledků: podle dostupných informací vláda rozhodla, že roky 2016 i 2017 se 
budou počítat podle stávající metodiky. 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Komise pro studentskou anketu zasedala dne 6. 10. 2015, na část jednání byl přítomen 

děkan. Doc. H. Valentová, předsedkyně komise, připravila přes prázdniny podkladový 
materiál vycházející z cíle směřovat ke kvalitě modelu ankety FF UK, v rámci SIS. Dr. P. 
Zakouřil prověřil technické možnosti SIS a zjistil, že jsou dobré, jen momentálně 
opomíjené/nevyužívané. Pro potřeby ankety by některé drobné úpravy přesto byly 
potřebné; poptaly by se u firmy Erudio.  Komise hlasovala o způsobu provedení ankety 
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za ZS 2015/2016 s tímto výsledkem: z 12 přítomných se 8 vyjádřilo pro okamžitý přechod 
na elektronickou formu, 3 byli proti, 1 se nevyjádřil. Tím komise doporučila výlučně 
elektronickou podobu. Pracovní materiál připraví doc. H. Valentová a předá ho členům 
komise k připomínkám a poté k definitivnímu rozhodnutí. Anketa by měla začít 4. ledna 
2016, příslušný pokyn k provedení vydá prod. F. Chmelík dr. P. Zakouřilovi. Způsob 
propagování ankety dojedná prod. F. Chmelík a prod. M. Vlachem, na KD zaznělo 
několik námětů.  

 
b) Univerzitní Bolzanova cena: do soutěže se přihlásilo celkem šest absolventů MFF UK, 

prod. F. Chmelík odeslal jejich přihlášky na RUK. Tabulku poslal kolegiu.  
 

c) Návrhy na udělení ceny děkana za nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci: 
přehled návrhů poskytl prod. F. Chmelík kolegiu předem. Všechny budou dány na 
zvláštní elektronické úložiště a posouzeny (zajistí STUD). Výsledek předloží prod. F. 
Chmelík na listopadové schůzi KD. Ceny děkan vyhlásí na začátku jednání VR MFF UK, 
pravděpodobně 2. prosince 2015.   

 
d) Na dotaz prod. M. Vlacha sdělil prod. F. Chmelík, že vedoucí KTV navrhl udělit 

studentkám Marii Zimině (florbal) a Jindřišce Vaněčkové (lukostřelba žen) účelové 
stipendium za jejich mimořádný výkon na Českých akademických hrách 2015 
v Olomouci.  

 
Prod. P. Kolman 
e) Informace o počtu studentů zapsaných ke studiu do akad. r. 2015/2016 a porovnání se 

stavem v předchozích letech: přehled ukazuje na pokles počtu doktorandů, povzbudivý je 
naopak vzrůstající počet studentů bakalářského studia (rok 2015*: počty zapsaných 
nejsou konečné, zápisy probíhají). Stoupl také počet studentů zapsaných do Bc. a Mgr. 
Studia v anglickém jazyce (2013: celkem 10, 2014: 12, 2015: 13); i v tomto případě 
zápisy ještě běží.  

 

Ph.D. 
       Obor F I M Celkem 

   Rok 2015* 44 18 8 70 
   Rok 2014 49 28 16 93 
   Rok 2013 73 28 21 122 
   Rok 2012 66 28 23 117 
   Rok 2011 55 23 25 103 
   Rok 2010 86 42 27 155 
   Rok 2009 79 27 35 141 
   Rok 2008 71 24 31 126 
           

 
 

Nově zapsaní do 1. ročníku přísl. ak. roku (prezenční a kombinované studium) Bc. a 
Mgr. v českém jazyce 
 

 
Celkem 

Bc. 
Celkem 

Mgr. 
Celkem 

Rok 2015* 713 192 905 

Rok 2014 706 269 975 

Rok 2013 551 257 808 

Rok 2012 531 273 804 

Rok 2011 635 297 932 

Rok 2010 841 302 1143 

Rok 2009 1007 328 1335 

Rok 2008 962 375 1337 
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f) KD vzalo na vědomí informaci děkana o ranní schůzce týkající se výuky angličtiny na 
MFF UK, úrovni zkoušek z tohoto jazyka. Závěry: 
i) Studenti se zvláštními potřebami musejí být jako takoví, v souladu s univerzitní 

směrnicí, evidováni na STUD ještě před registrací na jazykovou výuku. Jedna 
z pracovnic Katedry jazykové přípravy je odborně kvalifikovaná k výuce právě 
těchto studentů. Dodatečně přinášená - často těsně před zkouškou nebo po 
selhání u zkoušky - potvrzení studentů, že nejsou disponováni pro běžnou výuku 
jazyků, lze pokládat za účelová. Prod. P. Kolman zajistí, aby jak karolinka, tak 
informace na webu obsahovaly obecný odstavec věnovaný studentům se 
speciálními potřebami.  

ii) Úroveň zkoušky z AJ pro studenty učitelského studia: přítomní garanti učitelských 
studií a zástupci didaktických kateder se jednoznačně vyjádřili pro stejnou úroveň 
jako je ve studiu odborném. Studenti učitelství musejí čerpat také z anglicky 
psaných materiálů, být připraveni cestovat do zahraničí na spolupracující školy a 
aktivně se dorozumět při jednáních. Z: úroveň zkoušky z AJ bude pro všechny 
studenty na MFF UK stejná.  

iii) Vlastní typ/pojetí zkoušky: vedoucí KJP je přístupna diskusi o formátu zkoušky 
(podíl gramatiky). 

iv) Přijímací zkouška pro uchazeče o doktorské studium: všichni tři sekční proděkani 
zastávají shodné stanovisko, že adept musí angličtinu ovládat už na začátku svého 
studia. Vedoucí KJP žádá o změnu organizace zkoušky (postup komisí). Prod. P. 
Kolman vyslechl diskusi a navrhne formulaci podmínek pro přijímání do 
doktorského studia včetně požadavků MFF UK na znalosti AJ a jejich prokázání.  

  
Prod. M. Vlach 
g) Zdravice děkana k novému akademickému roku je na webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-kratochvil/ 
 

 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) VaVpI: jednání se společností Granthelp, s.r.o., ohledně smluv administrátorů projektů 

vyústilo v závěr, že smlouvy s jednotlivými administrátory potrvají až do konce původně 
sjednané doby. 

 
b) Společnost DERS, zabývající se programovým vybavením k ekonomickým systémům, 

nabízí program VERSO (dokonalejší Webmailer), který již využívají některé vysoké školy. 
Úvodní jednání s touto firmou, jehož účelem je představit produkt vedení fakulty, se 
uskuteční 20. 10. 2015. 

 
c) Spolek Matfyzák pořádá dne 4. 11. 2015 setkání studentů Beánie. Tentokrát se akce 

uskuteční v areálu MFF UK v Troji (posluchárny T1, T2 a prostory vstupních vestibulů). 
Kolegium souhlasilo. 

 
d) Kolegium vyhovělo žádosti sekce informatiky o zapůjčení refektáře pro přednášku prof. 

G. Berryho dne 15. 10. 2015, za jednorázové nájemné 1.000,- Kč. 
 

e) Vedoucí zaměstnaneckého oddělení Mgr. T. Jančák seznámil kolegium se změnou 
v příspěvku na životní pojištění (změny v poskytování příspěvků resp. ve způsobu 
danění, což ve svém důsledku znamená pro fakultu vyšší finanční náklady). Po diskusi 
KD doporučilo, aby PERS jednalo o věci individuálně s každým ze zaměstnanců fakulty, 
kterých se věc týká (podle evidence jich je celkem 19) a nabídlo jim řešení cestou 
penzijního připojištění.  

 
f) Tajemník fakulty navázal na bod sub e) informací o vyplácení odměn školitelům, k němuž 

dává předpis RUK, děje se čtvrtletně. Interní zaměstnanci dostanou finance ve výplatě, 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-10-kratochvil/
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formou odměny. Ale externí školitelé jsou vypláceni na základě DPP a odvody na sociální 
a zdravotní pojištění, které při částkách nad 10 tis. Kč fakulta musí uhradit, RUK 
nerefunduje. KD pověřilo tajemníka, aby na věc upozornil kvestorku UK, tj. že RUK by 
měl refundovat úplné náklady na odměnění externích školitelů fakulty.  

 
g) Principy rozpočtu UK na rok 2016: děkan uvedl, že definice infrastruktur je pro příští 

kalendářní rok dána výčtem. Na schůzi RKR se vyjasnilo, že kromě akcí společných více 
fakultám (např. Kampus Albertov) budou zohledňovány i investiční akce jednotlivých 
fakult. Rozhodujícím faktorem je stavební zahájení akce. Děkan se poradí s prod. L. 
Skrbkem a tajemníkem, zda se pokusit prosadit do rozpočtu na 2016 žádost o příspěvek 
na trojský pavilon.  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Podle názoru prod. L. Skrbka bude v roce 2016 potřeba zajistit tyto větší stavební akce: 

i) postavit pochozí lávku v malostranské budově (stavební povolení platí, na rok 
2016 se připravuje výběrové řízení); 

ii) dát do pořádku komínky karlínské budovy (dva jsou nahnuté, může jít o havarijní 
stav, bude objednána revize); počítá se s dokončením klimatizace budovy; 

iii) nechat provést generální opravu výtahů v KO v Troji. 
 

b) Institucionální plán: vše odesláno na RUK, bez připomínek přijato, z původních 13 je 
fakultou financováno 11, na rok 2016 činí objem financí 4,6 mil. Kč.   

 
c) VaVpI 

i) Zpráva o projektech VaVpI pro zasedání AS MFF UK 7. 10. 2015 je napsaná.  
ii) Projekt Střecha pro informatiku: stavba je dobře provedena, probíhá dokončení 

projektu po administrativní stránce.    
iii) Trojský pavilon a stavební část serverovny: problémy související s instalací 

chlazení serverovny se snad podaří zvládnout, všichni zainteresovaní pro to dělají 
maximum. 

iv) Oprava střechy a pláště VD: střecha je téměř hotová, připojují se klimatizační 
jednotky, dokončují se práce na východní stěně.   

v) Posluchárny T1 a T2: fungují, jsou velmi kvalitně technicky vybaveny, pěkně 
vypadají. Drobné nedodělky budou záhy odstraněny.  

vi) Kritický dopis dr. Kaňkovského týkající se budování serverovny a jejího účelu bude 
předmětem jednání AS MFF UK 7. 10. 2015. KD vzalo na vědomí podrobnější 
popis situace a komentář prod. L. Skrbka.  

 
Doc. C. Matyska 
d) KD vzalo na vědomí informace o zpracování anotací pro SPR UK; je provázeno 

technickými potížemi (nejednoduché vkládání – data „mizejí“). Termín je stanovený na 
19. 10. 2015. Do databáze projektů mají nastavený přístup všichni členové KD.  
Jako projekty v předaplikační fázi jsou vedeny projekty prof. J. Hajiče, prof. V. Matolína a 
projekt na mlžnou komoru, zatím v obrysech, protože scházejí dostatečné informace 
z MŠMT. Podle děkanových informací nebyly předem stanoveny žádné finanční proporce 
na strategické projekty VŠ v prioritní ose 2 OP VVV, všechny školy tedy mohou bez 
ohledu na svou velikost navrhovat jeden projekt do maximální výše 250 mil. Kč. Na 
úrovni UK by teprve nyní mělo dojít k výběru projektů z jednotlivých fakult. Co se týče 
velkých infrastruktur, tři projekty MFF UK koordinuje, u dalších spolupracuje s AV ČR. 
Prod. L. Skrbek doplnil, že jsou očekávány další výzvy, mezi nimi výzva na projekty, na 
nichž by případně spolupracovaly školy s AV ČR. V takovém případě by navázal na svá 
předběžná jednání s ředitelem FZÚ AV ČR ohledně projektu na zkapalňovač.  
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Prod. M. Vlach 
e) KD vzalo na vědomí, že RNDr. Helena Nyklová souhlasila s uzavřením termínované DPČ 

a s tím, že se postupně - po splnění úkolů spojených s OP VVV termínovaných do druhé 
poloviny října t. r. – seznámí s agendou smluvního výzkumu. 

 
f) Nabídka na umístění reklamních Wi-Fi laviček uvnitř budovy areálu Troja: KD doporučilo 

nabídku nepřijmout.   
 

g) Rotunda sv. Václava 
i) Podle nového manuálu k projektové dokumentaci mají být všechny větší mediální 

akce zveřejňovány měsíc předem prostřednictvím projektové aplikace, aby byla 
dopřána možnost zúčastnit se jich také příslušným úředníkům z Bruselu. Nově 
také platí, že případné výnosy z akcí, kde bude užit předmět řešení projektu (tedy 
rotunda sv. Václava), musejí sloužit výhradně tzv. udržitelnosti.  

ii) Prod. M. Vlach usiluje o schůzku na MF (hodnoticí kritéria v zadávací dokumentaci 
pro výběr dodavatele). 

iii) Dne 6. 10. 2015 navštívilo prostor rotundy osm poslanců, p. A. Anderle o tom učinil 
záznam na web, viz:   
http://www.augustinandrle.cz/615/ 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Konkursy - sekční proděkani navrhnou děkanovi složení komisí. 
Stalo se po KD: Inzeráty budou zveřejněny v deníku Lidové noviny, příloze Akademie, 
dne 13. října 2015. Termín pro podávání přihlášek vyprší dne 12. listopadu 2015 (při 
osobním doručení na zaměstnanecké oddělení v 16:00 hodin). Obsah inzerátů je také na 
fakultním webu, viz: 

     http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20151009.htm  
     http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20151013.htm 

 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) MatfyzPress – 3. edice: příslušná směrnice bude upravena. Obecně je v kompetenci 

vedoucího MatfyzPress rozpoznat, co je a co není vhodné k vytištění; v případě nejistoty 
či rozpaků v souvislosti s odbornými texty se obrátí na proděkana pro vědu a zahraniční 
styky.   

 
b) Školení zaměstnanců PR evropských univerzit se zúčastnily dr. K. Houžvičková Šolcová 

a Bc. K. Linhardtová. Jejich podrobnou zprávu má prod. M. Vlach. Náměty: fakulta by 
měla mít své (charakteristické) heslo. Otázka na prod. P. Kolmana: zavést přípravné 
kursy pro studenty zajímající se o studium v AJ? Např. placené on-line kursy?   

 
c) Fakultní školy: probíhá jednání se školou v Lysé nad Labem. Podpis smlouvy 

s Wichterlovým gymnáziem v Ostravě – Porubě je předběžně dohodnutý na 13. 11. 2015, 
děkana zastoupí prod. M. Vlach, který shodou okolností v Ostravě bude na služební 
cestě. Cesty se zúčastní i RNDr. D. Mandíková, CSc., (předsedkyně Pracovní skupiny 
pro Fakultní školy). 

 
d) Platby kartou v e-shopu: v jednání. Firma, která programuje e-shop, by v dohledné době 

měla dostat podklady od banky.  
 

e) Na objednávku MFF UK vytvořil Zdeněk Netopil pamětní listy s motivem profesora Čeňka 
Strouhala a profesora Vojtěcha Jarníka. Grafiky jsou určeny autorům Strouhalovské a 
Jarníkovské přednášky na fakultě. Jako první dostane pamětní list za svou přednášku 
Tekutiny v pohybu dne 7. 10. 2015 prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.  

http://www.augustinandrle.cz/615/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20151009.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/20151013.htm
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f) Firma Barklays: zájem o partnerský program. Prod. M. Vlach se již vyjádřil k návrhu 

smlouvy. Jednáním a dohodnutím možného termínu podpisu byl pověřen Mgr. M. Děcký, 
Ph.D. 

 
g) První rok portálu matfyz.cz: 

http://www.matfyz.cz/ 
 

h) Pracovní skupina pro web: kolegium schválilo návrh na změnu ve funkci předsedy, totiž 
aby děkan jmenoval místo RNDr. M. Vlacha, Ph.D., předsedou skupiny RNDr. Martina 
Děckého, Ph.D. Prod. M. Vlach současně přestane být členem skupiny.   

 
i) MFF UK podala žádost o registraci ochranné známky Π v O (řecké pí v písmenu O). 

 
j) Fakultní prázdninová facebooková fotosoutěž vyvolala zájem, sešlo se 25 fotografií, prod. 

M. Vlach dal některé z nich kolovat. Byly uděleny 3 ceny a Cena fanoušků (dle 
facebookové terminologie). Více na: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1065420653468249.1073741859.27560688
2449634&type=3. 
 

 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Informační, poradenské a sociální centrum UK vydává newsletter, nové číslo je 
k dispozici na webu, viz: 
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-82-version1-newsletter_ipsc_2015_10.pdf 

 
b) Mgr. Tran Minh Hien, absolventka MFF UK z roku 1974, napsala děkanovi, že při 

příležitosti 65. výročí navázání diplomatických styků mezi ČR a Vietnamem přijede 
koncem října t. r. do Prahy jako vedoucí delegace Společnosti Vietnamsko-Českého 
přátelství. Ráda by navštívila fakultu, kterou vystudovala, a setkala se s bývalými učiteli.  
Stalo se po KD: Návštěva je dohodnutá na 27. 10. 2015, prohlídku fyzikálního praktika a 
posluchárny F1 povede doc. I. Stulíková.  
 

c) Děkan přijme studenty MFF UK, kteří fakultu letos výborně reprezentovali v různých 
soutěžích, ve středu 21. 10. 2015 v 8:00. Setkání se zúčastní členové kolegia.  

 
 

Zasedání skončilo v 13:52 hodin.  
 
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 

http://www.matfyz.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1065420653468249.1073741859.275606882449634&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1065420653468249.1073741859.275606882449634&type=3
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-82-version1-newsletter_ipsc_2015_10.pdf

