
Zápis z 10. schůze kolegia děkana konané dne 13. ledna 2016 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach (od 
11:51 hodin), J. Trlifaj, L. Skrbek, F. Chmelík; C. Matyska a H. Nyklová j. h.  
 

 
Před zasedáním kolegia děkana byly předány ceny úspěšným účastníkům prvního ročníku soutěže 
Best Master Student Paper Award vyhlášené na akademický rok 2014/2015. Hlavním cílem této 
soutěže, vyhlašované studentskou kapitolou SPIE/OSA při MFF UK, je ocenit vědeckou a publikační 
činnost studentů magisterského studia a prvního ročníku studia doktorského. Více na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-osa/ 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:15 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 
Prod. J. Trlifaj  
a) V návaznosti na vyhlášení výsledků soutěží GA ČR obdržela MFF UK cestou RUK 

smlouvy o poskytnutí podpory, ty byly obratem odeslány řešitelům ke kontrole a 
odsouhlasení. Smlouvy podepsané statutárním zástupcem je třeba Grantové agentuře 
vrátit nejpozději do 15. ledna 2016. S ohledem na nové znění smluv byl zpracován nový 
vzor smlouvy mezi příjemcem a spolupříjemcem dotace a byl zaslán těm fakultním 
řešitelům, kteří mají na projektu spoluřešitele. 

 
b) V souvislosti s vyhlášenými výsledky soutěží GA ČR byly sekčním proděkanům předány 

výpisy z návrhů přidělených projektů s počátkem řešení v roce 2016, obsahující informaci 
o pracovnících typu „a“ (nemohou mít po celou dobu trvání projektu na fakultě žádný 
další pracovněprávní vztah (tj. ani DPP ani DPČ) a informaci o pracovnících typu „b“, výši 
jejich úvazků a spoluúčasti fakulty na financování jejich mzdy plánované na projekt. 

 
c) Informace o spolupráci MFF UK se švýcarskými univerzitami v Lausanne a Ženevě byla 

odeslána pror. L. Rovné. O účast v univerzitní delegaci, která má navštívit zmíněné 
univerzity, vedení fakulty neprojevilo zájem. V itineráři cesty nejsou pracoviště, s nimiž 
MFF UK rozvíjí významnější spolupráci (např. ETH).   

 
d) Technologické agentuře ČR bude odeslána stížnost proti rozhodnutí o výsledku veřejné 

soutěže TAČR (procesní pochybení vedoucí k neudělení grantu doc. M. Nečaskému 
v 3. soutěži v programu OMEGA). 

 
e) GA ČR -  zahraniční granty (česko-německé): z pěti projektů podaných MFF UK byly 

českou stranou (GAČR) doporučeny všechny (2 m-sekce, 1 i-sekce, 2 f-sekce), 
německou stranou (DFG) ale jen jeden - projekt prof. P. Malého z f-sekce.  Obě strany 
pak dodatečně vybraly k podpoře další tři projekty, žádný z nich však už nebyl z MFF UK.  
 

f) Cena B. Hrozného: cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, např. 
odbornou časopiseckou a knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný 
patent apod. Případné návrhy fakulta předloží prostřednictvím své VR, v tom případě je 
třeba připravit návrh k projednání na její únorové zasedání, tzn. dodat podklady na OVZS 
nejpozději do 27. ledna 2016. Návrh má obsahovat tyto údaje: jméno kandidáta nebo 
složení týmu, název pracoviště kandidáta nebo týmu, specifikace tvůrčího počinu. Z: 
sekční proděkani. Prod. O. Čepek avizoval, že informatická sekce navrhne práci prof. J. 
Nešetřila (kapitolu v knize se spoluautorem prof. M. Petříčkem). 

 
g) Cena Josefa Hlávky za rok 2015: MFF UK nepodá žádný návrh.   

 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-osa/
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h) Důležité upozornění: v návaznosti na kontroly provedené na MFF UK pracovníky 
ministerstva školství koncem roku 2015 připomíná interní auditorka, že nelze uzavírat 
dohody s pracovníky fakulty na práce, které jsou stejně druhově vymezeny. V případě 
grantů, u kterých je možné uplatnit náklady na administrativní podporu jako tzv. 
způsobilé, bude nutné začlenit i u této kategorie grantové prostředky do mezd a při práci 
nad rámec pracovních povinností udělovat mimořádnou odměnu.  

 
i) Dílčí zprávy GA ČR: prod. J. Trlifaj informoval o obtížnostech, které provázejí přípravu 

zpráv k odeslání agentuře: na interní termín žádným způsobem nereagovalo a zprávu 
nedodalo 5 řešitelů, z toho 2 dosud (ke dni 12. 1. 2016) nereagovali ani na urgenci. Více 
než dvě třetiny zpráv je nutné opravovat opakovaně. Po předání zpráv Grantové 
agentuře zamýšlí OVZS zpracovat přehled nejčastějších prohřešků a pochybení ve 
zprávách a poslat je cestou sekčních proděkanů na pracoviště. Vedoucí OVZS již nyní 
připomíná, že při přesunech nespotřebovaných mzdových prostředků na projektech GA 
ČR do FÚUP s představou, že budou upotřebeny na navýšení mezd v dalším roce 
řešení, je třeba mít u projektů s počátkem řešení v roce 2014 a v roce 2015 na paměti 
limity pro jednotlivé kategorie pracovníků podílejících se na řešení grantu, stanovené ze 
strany GA ČR.   

 
j) Z dosud odevzdaných zpráv k projektům KONTAKT MOBILITY MŠMT je patrné, že ze 

sumy více než 1,5 mil. Kč získaných na tyto projekty v roce 2015 fakulta vrací zpět do 
státního rozpočtu přes 550 tis. Kč (z celkového počtu 30 projektů je pouze 8 ukázněně 
vyčerpaných). Prod. J. Trlifaj poslal sekčním proděkanů seznam nevyčerpaných grantů.  

 
k) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje, že o uzavření smluvní spolupráce 

s Mexikem není zájem, existují mezivládní smlouvy. Indický Madras byl zasažen 
povodněmi, a proto se podpis memoranda o spolupráci s MFF UK zdržel (týká se skupiny 
prof. J. Málka).  

 
l) Projekty ERC: dne 12. 1. 2016 se uskutečnila schůzka, které se kromě prod. J. Trlifaje 

zúčastnili prod. M. Rokyta a prof. Z. Strakoš. Na dny 23. až 25. 2. 2016 připravuje 
Evropské centrum UK setkání v Karolinu zaměřené na informace o projektech H2020 
(23. 2. 2016), o projektech MSC (24. 2. 2016, nutno se registrovat), a nakonec 
o projektech ERC (25. 2. 2016). Pilot systému podpory pro potenciální řešitele ERC 
projektů z matematické sekce připravuje prod. M. Rokyta ve spolupráci s prof. Z. 
Strakošem. Soutěž Consolidator grantů (s rozpočtem 605 mil. eur a očekávaným počtem 
305 udělených grantů) má letos uzávěrku již 2. února, soutěž o Advanced granty bude 
vyhlášena 24. 5. 2016 s uzávěrkou 1. září 2016, (540 mil. eur, 235 grantů). Soutěž 
o Starting granty bude pravděpodobně vyhlášena až koncem roku 2016 (termín není 
dosud určen, v současnosti probíhá hodnocení předchozí soutěže s uzávěrkou 17. 11. 
2015).  

 
m) Výsledky Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014, viz: 

http://www.isvav.cz/h14/ 
         Pro MFF UK jsou výsledky velmi příznivé.  
 
n) Kolegium pověřilo prod. J. Trlifaje, aby písemně oslovil prorektora pro akademické 

kvalifikace UK a znovu se pokusil vyložit mu přednosti elektronického hlasování 
habilitačních a hodnoticích komisí, včetně toho, že i elektronickým způsobem lze splnit 
podmínku, aby hlasování bylo tajné. Existují pro to dobré a živé příklady nejen ze 
zahraničí - tajné elektronické hlasování se používá například na VŠCHT v Praze nebo na 
MU v Brně. Elektronické hlasování by pronikavě rozšířilo možnosti zvát k práci v komisích 
zahraniční odborníky, a tedy sledovat trend vytčený i vedením univerzity, totiž usilovat 
o větší internacionalizaci činností a prosazování kvality UK. Jestliže možnosti 
akceptovat/zavést elektronické tajné hlasování na UK brání současný univerzitní vnitřní 
předpis, stanovující, že se komise při hlasování má fyzicky sejít, nabízí se otázka, zda 
předpis nezměnit (současný vysokoškolský zákon ani návrh jeho novely takovou 
podmínku totiž nestanoví).  

 

http://www.isvav.cz/h14/
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o) Strouhalovskou přednášku ve středu 2. března 2016, 14:00 hodin, přednese RNDr. Marie 
Běhounková, Ph.D., z Katedry geofyziky MFF UK. Přednáška ponese název Ledové 
měsíce Jupiteru a Saturnu: geofyzikální pohled. 

 
p) Dopis pror. J. Royta shrnující hlavní povinnosti a důležité termíny vztahující se 

k PRVOUK v roce 2016, zaslaný odborem pro vědu a výzkum RUK, byl přeposlán 
celému kolegiu.  

 
q) Prod. J. Trlifaj vnímá jako pozitivní krok návrh vedení UK týkající se soutěže monografií, 

uvádějící „Navrhujeme pokračovat v praxi soutěže monografií na UK s těmito obměnami: 
- limit 20 % pro nominaci fakultní produkce v daném roce se bude vztahovat pouze na 
česky a slovensky psané monografie; 
- počet monografií nominovaných fakultou a vydaných v daném roce v zahraničních 
nakladatelstvích (s výjimkou slovenských) nebude omezen; 
- komise mají právo rozšířit své řady o nehlasující odborníky s hlasem poradním; 
- komise budou požádány o vypracování doporučujících posudků; 
- Zásady programu bude možné meziročně korigovat podle zkušeností z hodnocení." 
Návrh je součástí obsáhlejšího materiálu „Návrh struktury programů na podporu vědy na 
UK od roku 2017“ předloženého pror. J. Konvalinkou. Projednalo ho RKR dne 11. 1. 2016 
a postoupilo ke schválení Akademickému senátu UK.  

 
r) Veletrh Věda Výzkum Inovace, který se uskuteční 9. - 11. 3. 2016 v Brně: pozvánka 

přišla e-mailem na sekretariát děkana.  
 
Stalo se po KD 
s) MŠMT udělilo fakultě akreditaci pro obor habilitačního řízení Matematika – didaktika 

a historie matematiky a informatiky, na dobu platnosti do 31. ledna 2020. 
 
t)  MŠMT pořádá schůzku s odbornou veřejností týkající se Programu Inter-Excellence, 

programu, který by měl od roku 2016 nahradit programy účelové a institucionální podpory 
mezinárodní spolupráce MŠMT: COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST, 
INGO II a KONTAKT II. Viz: 

     http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/rvvi-projednala-zamer-programu-inter-excellence 
Prod. J. Trlifaj informoval, že za MFF UK se zaregistrovala vedoucí OVZS (podle 
ministerských instrukcí se za UK mohou přihlásit pouze 2 až 3 zástupci!).  

 
 
Prod. M. Vlach 
u) V rámci smluvního výzkumu by v dohledné době měla být podepsána další smlouva 

o smluvním výzkumu s ČSOB, s řešením v období leden – duben 2016 (za MFF UK 
garantuje doc. M. Nečaský).  

 
 
Děkan 
v) Na programu VR UK dne 28. 1. 2016, 14:00 hodin, bude návrh na jmenování doc. Jiřího 

Spurného profesorem. Děkana zastoupí prod. J. Trlifaj.  
 
w) Prod. V. Baumruk předložil návrh z fyzikální sekce, aby prof. RNDr. Martinu Váchovi, 

CSc., byl udělen čestný titul hostující profesor Univerzity Karlovy. KD souhlasilo 
s postoupením návrhu Vědecké radě fakulty na její zasedání 3. 2. 2016.  

 
x) SVV 

i) Prod. O. Čepek připomněl e-mail z 6. 1. 2016, v němž Mgr. Petr Nohel z Odboru 
pro vědu a výzkum RUK sdělil, že objem finančních prostředků na SVV bude letos 
stejný nebo nižší než vloni. KD schválilo návrh prod. O. Čepka neměnit ani 
požadavky MFF UK směrem k RUK, ani loňskou domluvu sekčních proděkanů o 
dělení sumy mezi sekce fakulty (ostatně v roce 2015 bylo v KD dohodnuto, že 
úmluva potrvá po dobu tří let, takže případné změny včetně „přepočítání“ 
doktorandů budou projednány až v roce 2017. 

 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/rvvi-projednala-zamer-programu-inter-excellence
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ii) Prod. M. Rokyta seznámil s informacemi, které získal korespondencí s Mgr. P. 
Nohelem (souběžná podpora téže akce z GAUK a SVV není možná – jde o stejný 
zdroj, dělený teprve uvnitř univerzity). V reakci na podnět předsedy SKAS Mgr. T. 
Masaříka děkan, se souhlasem KD, rozhodl, že studenti čtvrtého ročníku mohou 
podat dvouletý projekt GAUK a studenti pátého ročníku jednoletý projekt GAUK 
(tedy s přesahem do části šestého ročníku). Nadále platí, že doktorandi vyšších 
ročníků studia se mohou na řešení projektů GAUK podílet jako členové kolektivu.  

 
y) Stalo se po KD: Dopis JM informující o možnosti, aby se akademičtí a vědečtí pracovníci 

fakulty zaregistrovali do seznamu hodnotitelů v celosvětovém šetření nejlepších vysokých 
škol, děkan předal k vyřízení prod. J. Trlifajovi. Registrace je možná na adrese:  
http://j.mp/academic16 
resp. 
http://qsnetwork.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4YhYfK37foP8dZX 

       nejpozději do 5. února 2016.  
 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Administrování smluv a další agendy programu Erasmus přešlo z OVZS na STUD, resp. 

na fakultního koordinátora dr. O. Pangráce. Prod. F. Chmelík jednal s dr. O. Pangrácem 
a je dohodnuto, že smlouvy týkající se výjezdů zaměstnanců fakulty bude podepisovat 
v rámci děkanem mu svěřených pravomocí proděkan pro studijní záležitosti. 

 
a) Studentská anketa za ZS 2015/2016 běží, blog děkana zveřejněn zde: 

http://www.matfyz.cz/clanky/545-navrat-k-elektronicke-forme-studentske-ankety-krok-
vzad-nebo-dva-kroky-vpred 

 
b) Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty na MFF UK za ak. rok 2014/2015 (dále 

HVS). Prod. F. Chmelík zpracoval a odeslal na RUK pravidelnou výroční zprávu HVS.  
Struktura zprávy je závazná a je dána Řádem pro hodnocení výuky studenty UK, viz:  

http://www.cuni.cz/UK-5973.html 
a Opatřením rektora č. 48/2015, viz: 

https://www.cuni.cz/UK-7071.html  
Prod. F. Chmelík dal v této souvislosti kolegiu k úvaze, zda - za předpokladu zdařilého 
průběhu ankety za ZS 2015/2016 - neupravit proces ankety formálním předpisem, což by 
vyhovělo čl. 4, odst. 4, a čl. 9, dost. 5, Řádu pro HVS. KD rozhodnutí odložilo na příští 
schůzi, přičemž se předběžně vyjádřilo pro formu směrnice děkana, účinné od 
akademického roku 2016/2017 (nikoli tedy pro předpis těžšího kalibru, schvalovaného 
akademickými senáty školy). Prod. F. Chmelík dále upozornil, že podle čl. 12, odst. 8, 
Řádu pro HSV mají učitelé právo zveřejnit své stanovisko k výsledkům ankety 
a k vyjádření respondentů. Je třeba zajistit tuto možnost po technické stránce. Z: prod. F. 
Chmelík, dr. P. Zakouřil.  

 
c) Směrnice o poplatcích vybíraných od studentů, bývalých studentů a absolventů: prod. F. 

Chmelík se k této problematice vrátil; předeslal, že výchozím dokumentem je opatření 
JM, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7121.html 
které vyvolává nutnost změnit stávající Směrnici děkana č. 3/2010, stanovení výše úhrad 
od studentů a absolventů MFF UK v Praze. Prod. F. Chmelík ve spolupráci s vedoucí 
STUD předložil kolegiu návrh, aby citovaná fakultní směrnice byla nahrazena dvěma 
výnosy:  
i) směrnicí děkana stanovující výši úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF 

UK v Praze, která by naplnila původní cíl změny, totiž sjednotit výši poplatků za 
dokumenty v českém a v anglickém jazyce; na tento dokument se nevztahuje edikt 
JM; děkan požádal prod. F. Chmelíka, aby do příští schůze KD upřesnil/vyjasnil, 

http://j.mp/academic16
http://qsnetwork.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_4YhYfK37foP8dZX
http://www.matfyz.cz/clanky/545-navrat-k-elektronicke-forme-studentske-ankety-krok-vzad-nebo-dva-kroky-vpred
http://www.matfyz.cz/clanky/545-navrat-k-elektronicke-forme-studentske-ankety-krok-vzad-nebo-dva-kroky-vpred
http://www.cuni.cz/UK-5973.html
https://www.cuni.cz/UK-7071.html
http://www.cuni.cz/UK-7121.html
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jak rozpoznávat absolventy (tj. ty, kteří převzali diplom) od bývalých studentů, kteří 
studia zanechali ještě před absolutoriem.  

ii) směrnicí děkana stanovující výši úhrad od studentů MFF UK v Praze podle 
citovaného opatření rektora UK. Prod. F. Chmelík přenechal na rozhodnutí 
tajemníka fakulty, zda vydat směrnici – ceník pro studenty, která by reflektovala 
univerzitní výnos ve všech položkách, tzn. nejen výši úhrady za opis výkazu 
o studiu a opis vysvědčení. Tajemník sdělí svůj návrh na příští schůzi.  

  
d) Odpověď na dopis RUK (čj. UKRUK/15664/2015) týkající se plnění rektorova opatření z r. 

2010 – zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací: přílohou dopisu byl 
přehled zveřejněných závěrečných prací k datu 11. 12. 2015, ukazující na určité 
diference. Na MFF UK byla provedena analýza příčin toho, že zveřejnění prací není 
stoprocentní. Výsledkem je zjištění, že scházejí texty několika prací, a to prací 
neobhájených, a tudíž nikde nearchivovaných, dokonce ani autorem. Co se týče 
zpřístupnění prací obhájených v roce 2005, ty se podle platné metodiky pro archivaci 
doplňovat nemusejí, neboť podle vysokoškolského zákona se povinně zveřejňují práce 
obhájené po 1. 1. 2006.  

 
e) Agenda poplatků od studentů a její provázání mezi STUD a HOSP: prod. F. Chmelík 

poslal kolegiu na vědomí sdělení dr. P. Zakouřila, znějící v tom smyslu, že na společné 
schůzce zainteresovaných pracovníků děkanátu v prosinci 2015 zaznělo, že pokud jde 
o roky 2006-2015, MFF UK nepožaduje/nepotřebuje součinnost ze strany ÚVT UK, firmy 
Erudio či firmy BBM. Prod. F. Chmelík k tomu dodal, že schůzka ukázala na fakt, že 
HOSP pohledávky za studenty, kteří neuhradili poplatky, neeviduje.  
RUK žádá dostat do 15. 1. 2016 seznam studentů, od nichž mají být dlužné poplatky 
vymáhány. 
Stalo se po KD 
i) Na RUK byl ve stanovené lhůtě poslán návrh, jak se vypořádat s dlužníky za MFF 

UK. Návrh vzal v úvahu fakta, která vyšla najevo během předchozích diskusí, 
včetně někdejšího postupu ze strany RUK.  

ii) Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK poslal „Zápis ze schůzky s tajemníky 
a dalšími zástupci fakult UK nad vymáháním poplatků spojených se studiem a 
jejich migrací do účetních systémů fakult“.  

 
f) Doc. M. Šolc organizuje na 28. ledna 2016 v posluchárně S5 malostranské budovy 

celostátní konferenci o U3V. Děkan delegoval prod. F. Chmelíka, aby za vedení fakulty 
pronesl zahajovací příspěvek.   

 
g) Prod. F. Chmelík informoval o vývoji v probíhajícím disciplinárním řízení. Důsledkem je 

změna místa, kde bude disciplinární komise v pondělí 18. 1. 2016 jednat.  
 

h) Prod. F. Chmelík informoval o případu, kdy se bývalý student MFF UK (rozuměj nikoli 
absolvent) prokazoval zfalšovaným vysvědčením o státní doktorské zkoušce na fakultě. 
Záležitost řeší Kriminální policie.  

 
Prod. P. Kolman 
i) Doktorské studium 

i) Elektronická evidence individuálních studijních plánů (ISP) doktorského studia: 
prod. P. Kolman předem kolegiu poslal své poznámky k požadavku JM včetně 
výsledku konzultací s FSV, FHS a ÚVT. Na základě předešlých rozhodnutí KD 
probíhá evidence ISP všech studentů nastoupivších ke studiu v ak. roce 2015/16 a 
později elektronicky, a KD zatím neplánovalo využívat elektronickou evidenci ISP 
pro studenty, jejichž studium začalo před akademickým rokem 2015/2016. 
S ohledem na důrazné přání JM, vyjádřené osobním dopisem děkanovi, začít 
využívat elektronickou evidenci ISP nejpozději ke konci září tohoto roku pro 
všechny studenty doktorských studijních programů, po diskusi v KD děkan rozhodl 
učinit takové kroky, aby roční hodnocení studentů ke dni 30. 9. 2016 proběhlo 
elektronicky. Prod. P. Kolman připraví v tomto smyslu odpověď pro JM. 

ii) Děkan očekává, že oborové rady dají pokyn ke konstituování RDSO. 
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iii) Veškeré požadavky na změny v nastavení práv k SIS je třeba posílat dr. P. 
Zakouřilovi a současně v kopii prod. P. Kolmanovi. (Proděkani M. Rokyta a V. 
Baumruk se pozastavili nad tím, že role garanta není dostatečná k tomu, aby měli 
dostatečně široký přístup k datům v SIS.) 

 
j) Harmonogram akademického roku 

i) Návrh opatření rektora stanoví, že lhůta na podávání přihlášek v rámci přijímacího 
řízení pro akademický rok 2017/2018 bude pro všechny programy shodná, a to do 
konce měsíce března. Děkan po diskusi v KD požádal prod. P. Kolmana, aby 
tlumočil stanovisko, že MFF UK by si ráda podržela jako lhůtu pro podávání 
přihlášek do navazujícího magisterského studia konec února.  

ii) K dotazu děkana na dvoufázové přijímání doktorandů prod. P. Kolman uvedl, že to 
patrně bude možné jen cestou výjimky.   

iii) Univerzitní harmonogram příštího akademického roku je podobný tomu loňskému; 
vloni MFF UK provedla ve vlastním harmonogramu úpravu. Děkan po diskusi v KD 
požádal prod. P. Kolmana, aby studijní prorektorce tlumočil návrh na stejnou délku 
zimního a letního semestru – v předloženém návrhu je letní semestr o dva týdny 
delší než zimní (bez vánočních prázdnin).   

 
k) Prod. P. Kolman navázal na své sdělení o schůzce se zástupci Komise J. W. Fulbrighta, 

která na jaro 2016 připravuje v Praze krátký workshop usilující o představení českých 
vysokých škol americkým partnerům s cílem posílit studijní pobyty amerických 
"undergraduate" studentů na technických vysokých školách v ČR. Požádal, aby 
pracovníci MFF UK využili svých kontaktů k informování amerických kolegů, jaké 
možnosti studia skýtají české vysoké školy (zejména science technology engineering), a 
to na workshopu, který bude organizován v USA; detaily o něm pošle členům KD prod. P. 
Kolman v e-mailu.  

 
l) Schůzka studijních proděkanů na RUK, avizovaná v prosinci loňského roku, se opět 

posouvá, podle posledního upřesnění se má uskutečnit 20. 1. 2016.  
Stalo se po KD 
Schůzka se bude konat 20. 1. 2016. Prod. P. Kolman a studijní proděkanka PřF UK doc. 
M. Martínková poslali pror. M. Králíčkové a prof. R. Wildové teze k dokumentu „Vnitřní 
systém zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti na UK“ shrnující základní 
pohled obou fakult na tento systém. Členové KD dokument též obdrželi. 

 
m) SPŠE v Ječné ulici v Praze se na MFF UK obrátila s prosbou o konzultaci týkající se 

výuky informatických předmětů, s cílem dobře připravovat své studenty i pro studium na 
MFF UK. Prod. P. Kolman se sešel s představiteli školy. Napíše o tom blíže dr. D. 
Mandíkové, která se stará o Fakultní školy, prod. M. Vlach dostane kopii. Hodí se na 
program příští schůzky Pracovní skupiny pro Fakultní školy.   

 
n) Prod. P. Kolman připraví informační e-mail o oběhu sebehodnotících zpráv doktorandů 

(od studenta ke školiteli a pak k RDSO). Tyto pokyny pak odešle jako proděkan pro 
koncepci studia předsedům RDSO, v kopii sekčním proděkanům.   

 
  

Děkan 
o) Fond Karla Urbánka: kolegium schválilo podmínky pro podporu studijních pobytů 

v akademickém roce 2016/2017. Budou vyhlášeny na fakultním webu, v blízkých dnech a 
pak ještě pro připomenutí počátkem dubna. Termín pro podání žádostí vyprší na konci 
května 2016. Více zde:  
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm 
 

p) Stalo se po KD 
RUK zaslal materiál „Horizontální prostupnost studia na Univerzitě Karlově 
v akademických letech 2012/2013 až 2014/2015: orientační přehled“, vypracovaný 
oddělením analýz a strategií.  
 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Návrh rozpočtových úprav ještě k roku 2015. Schválen.  
 

Odkud Kam Částka 
v Kč 

Fin. prostř. Poznámky Úprava bude 
provedena dne: 

RUK 700-01/PROVOZ 387 699 neinvestice zahr. studenti - prostř.na pobyt 14. 1. 2016 

RUK 7243-06/STIP 76 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia PGS 14. 1. 2016 

RUK 7242-01/PROVOZ 630 000 neinvestice zahr. studenti - stipendia 14. 1. 2016 

 
b) Děkan po projednání v kolegiu schválil návrh „Smlouvy o propagaci a reklamě“ 

s Vysokoškolským sportovním klubem MFF UK na rok 2016. Realizací je pověřen 
tajemník fakulty po schválení rozpočtu na rok 2016. 

 
c) Dopravní situace v trojském areálu: děkan obdržel odpověď na svou žádost o úpravy 

dopravního režimu v oblasti Pelc – Tyrolky. Ředitel odboru dopravních agend Magistrátu 
hl. m. Prahy Ing. Jan Heroudek napsal, že úřad chápe oprávněnost požadavků MFF UK a 
že učiní patřičné kroky k provedení děkanem navrhovaných úprav. Současně sdělil, že 
tomu bude předcházet projekční příprava, která spadá do zkušebního provozu 
tunelového komplexu Blanka a která vyžaduje určitý proces. Proto není možné sdělit 
konkrétnější upřesnění k realizaci žádaných úprav.  

 
d) Správa budov a zařízení UK nabízí nepotřebný majetek – víceúčelovou sportovní halu 

v Hostivaři. Z důvodu uspokojení restitučních nároků majitele pozemku pod touto halou, 
je nutno halu demontovat a případně ji znovu postavit na jiném pozemku. MFF UK tuto 
nabídku odmítla. 

 
e) KD projednalo žádost Spektroskopické společnosti J. M. Marci, aby mohla mít své 

oficiální sídlo na adrese MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2 (dosud sídlila na ČVUT). MFF 
UK je kolektivním členem Společnosti, stejně jako řada dalších institucí. KD doporučilo 
předložit věc k vyjádření senátu fakulty. 

 
f) Knihovna MFF UK vyhodnotila stav a využití svých kopírovacích zařízení v prostorách 

fakulty. Některé stroje jsou opotřebené, poptávka po jejich využití klesá. Kopírovací stroj 
umístěný na Karlově bude přestěhován do Troje. 

 
Stalo se po KD:  
g) Pronájem refektáře: Pan Petr Kužel přispěl v rámci sbírky na koncertní křídlo a vedení 

fakulty souhlasí s pronájmem refektáře pro uspořádání koncertu ve výši 5.000,- Kč.  
  
h) Děkan po korespondenčním projednání v KD schválil vyhovět těmto dvěma žádostem 

doc. M. Šolce: 
i) Žádosti o zapůjčení zasedací místnosti v budově Ke Karlovu 3, pro předání ceny 

Zdeňka Horského za rok 2015 dne 3. února 2016. Cenu, pojmenovanou po 
českém významném historikovi astronomie a udělovanou za nejlepší diplomové a 
disertační práce v oboru historie vědy, bude předávat prof. PhDr. Petr Svobodný, 
CSc., ředitel Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy. 

ii) Žádosti o zapůjčení refektáře v malostranské budově pro uspořádání varhanního 
koncertu dne 28. 1. 2016 od 18:30 hodin, se slevou za pronájem ve výši 50 % 
z plné ceny. Koncert bude součástí programu pro účastníky celostátní konference 
o Univerzitách 3. věku.  

 
Děkan 
i) Děkan svolá poradu vedoucích pracovišť MFF UK, a to na středu 27. ledna 2016, 14:00 

hodin. Hlavními body programu budou: výběrové řízení na veřejné zakázky (podklady 
připraví tajemník), zopakování pravidel pro čerpání dovolených a jejich dodržování v roce 
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2015, přijímání odborných asistentů a prodlužování jejich pracovních smluv (blíže sub 
bod 5. a) tohoto zápisu).  

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek,  
a) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI): monitorovací zprávy byly 

odevzdány.  
 
b) Správce serverovny v Troji: komise zkoumá přihlášky obou uchazečů, vyžádala si 

dodatečné podklady. Pokud by řízení nepřineslo dostatečně vhodného kandidáta, bude 
vydán inzerát znovu.  

c) Dne 26. 1. 2016 se uskuteční kontrolní den s firmou Technico Opava (projednání 
kompletního ekonomického rozboru nákladů na stavbu Pavilonu pro M a I).  

 
d) Plán oprav a staveb v roce 2016: prod. L. Skrbek, tajemník a vedoucí SB se sejdou 26. 1. 

2016, aby po předchozím vyhodnocení požadavků sestavili konečný návrh, který bude 
předmětem jednání vedení fakulty a posléze senátu fakulty v souvislosti s návrhem 
rozpočtu fakulty na rok 2016.  

 
e) Tisková zpráva o projektu Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku je 

zveřejněna zde:  
     http://www.cuni.cz/UK-7270.html 
 
 

Doc. C. Matyska, RNDr. H. Nyklová 
f) OP VVV 

i) KD vzalo na vědomí informaci o dokončování projektů na nové excelentní týmy. 
Stalo se po KD: MŠMT prodloužilo den před termínem ukončení příjmu přihlášek 
do výzvy OP VVV č. 02_15_003 Podpora excelentních týmů lhůtu pro podávání 
žádostí o jeden měsíc, tj. do 22. 2. 2016. Rektor UK požádal náměstka pro řízení 
sekce operačních programů dr. V. Velčovského o sdělení důvodů, které k tak 
neočekávané změně vedly.  

ii) Současná verze Strategického plánu rozvoje Univerzity Karlovy v Praze, přílohy 
Dlouhodobého – strategického záměru UK 2016-2020 (dále (SPR UK), čítá 1204 
stran textu a děkanovi se dostala jako podklad pro jednání RKR jen několik málo 
dní předem. Alespoň zběžně se s dokumentem seznámili doc. C. Matyska a dr. H. 
Nyklová. Seznam nakoupených přístrojů v ceně nad 1 mil. Kč operativně dodal 
tajemník fakulty. 

iii) Pedagogické projekty: vypsání soutěže je avizováno na konec ledna 2016, přičemž 
uzávěrka návrhů má připadat již na 3. března 2016. Výzva na megaprojekty 
zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik: vysoká 
škola může podat nejvýše dva; pro MFF UK připadá v úvahu leda spojit úsilí např. 
s FF, PřF, PedF UK, vedou se o tom jednání. Doc. C. Matyska je skeptický, již 
kvůli krátkému termínu na zpracování. Výzva zaměřená na budování kapacit pro 
rozvoj školy obsahuje ve svých cílech síťování škol, spolupráci se středními 
školami, odborné olympiády, další interní podporu vzdělání učitelů apod. MFF UK, 
konkrétně doc. J. Robová a doc. Z. Šír z KDM, uvažují o podání projektu 
Zvyšování kvality matematického vzdělávání na středních školách: motivace a 
příprava k matematickým soutěžím a olympiádám v rámci výzvy "Budování kapacit 
pro rozvoj škol I". Prod. M. Rokyta je k tomu pobídne, v KD panovala shoda v tom, 
že by fakulta podala takový projekt individuálně.  

iv) Výběr projektů z MFF UK do celouniverzitního megaprojektu v rámci PO2, SC1-
SC4 (termín podání je stanoven na září 2016, na MFF UK připadá orientačně 18 
mil. Kč). Seznam svých anotací musela/musí MFF UK redukovat. Možnosti zařadit 
projekt týkající se výchovy doktorandů prováděné společně MFF UK a Univerzitou 
v Heidelbergu (idea prof. J. Málka): prod. M. Rokyta pozval dr. H. Nyklovou a prof. 
J. Málka na zasedání kolegia matematické sekce dne 14. 1. 2016. Mělo by to 

http://www.cuni.cz/UK-7270.html
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pomoci vyjasnit, zda projekt podat (to předpokládá, že ho prof. J. Málek sepíše) a 
zda ho zahrnout do univerzitního návrhu, nebo ho podat jako individuální fakultní.  
Stalo se po KD: Dr. H. Nyklová navštívila jednání kolegia matematické sekce a 
seznámila vedoucí pracovišť s podrobnostmi ohledně projektů OP VVV. Jednání 
s prof. J. Málkem se uskutečnilo před jednáním kolegia sekce.  

v) Velké infrastruktury: na MFF UK se připravují celkem tři návrhy (LINDAT/CLARIN: 
Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské výzkumné infrastruktury, prof. J. 
Hajič; CERIC SPL-MSB: Laboratoř fyziky povrchů – Optická dráha materiálového 
výzkumu, prof. V. Matolín; FERMILAB, dr. K. Soustružník). Pro přípravu těchto 
projektů a projektu Laboratoř nanostruktury hmoty kolegium doporučilo tento 
postup: prod. V. Baumruk svolá po 20. 1. 2016 jednání kolegia fyzikální sekce, 
následně pak doc. C. Matyska  uspořádá  schůzku, které by se kromě něj 
zúčastnili proděkani L. Skrbek a V. Baumruk, šéfové připravovaných projektů na 

velké infrastruktury, vytipovaný šéf projektu pro laboratoř nanostruktur, dr. H. 

Nyklová, tajemník fakulty a na které by se probraly zkušenosti s psaním projektů a 
způsoby personálního zabezpečení úkolů, které OP VVV přinášejí (najmout 
profesionální zpracovatele projektů? přijmout zaměstnance?). Prod. J. Trlifaj zjistí, 
zda by připadaly v úvahu univerzitou vysoutěžené firmy na projekty Horizon 2020.  
Laboratoř nanostruktury hmoty: prod. L. Skrbek shrnul výsledek dosavadních 
jednání s představiteli FZÚ AV ČR, uskutečněných po předchozím projednání 
s fyzikální sekcí MFF UK. Formálně budou podány dva nezávislé projekty (AV ČR, 
UK v Praze). V plánu je další schůze kolegia fyzikální sekce, k prodiskutování 
otázky, kdo bude schopný, ochotný a vhodný pro roli vedoucího projektu, dále jaké 
bude složení týmu. 
Děkan po projednání v KD souhlasil se zadáním stavební studie místa, kde by 
mohla laboratoř vzniknout. Navrhl a zajistí prod. L. Skrbek.  

vi) Prod. V. Baumruk doporučil nechat vypracovat obecné úvodní informace o MFF 
UK, aby byly k dispozici zpracovatelům projektů a ti je nemuseli sestavovat každý 
sám. Nabídl, že najatého autora by zaplatila fyzikální sekce. Jednat bude i v této 
věci tajemník fakulty.  

         
          Stalo se po KD 

vii) MŠMT organizuje semináře k dalším výzvám OP VVV, viz: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare 
K účasti se registrovala RNDr. H. Nyklová, na 17. 2. ještě doc. C. Matyska (jako 
náhradník, protože kapacita semináře už je naplněna).  

 
Prod. M. Vlach 
g) Rotunda sv. Václava 

i) Dne 11. 1. 2016 bylo předáno staveniště. Prod. M. Vlach se kvůli akutním 
zdravotním potížím nemohl osobně zúčastnit, věc zajistili pracovníci SB.  

ii) Dr. C. Brom požádal, aby případné akusticky rušivé restaurátorské práce na 
obnově rotundy nebyly v určitých březnových a dubnových termínech prováděny.   

iii) Vyhlášení soutěže Designer, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-designer11th/ 

iv) Termín slavnostního otevření rotundy pro dárce: 28. 9. 2016.  
v) Závěrečná konference k obnovení rotundy je naplánovaná na středu 12. října 2016 

(refektář na MS). 
vi) Mimořádné exkurze do rotundy organizačně zajistí prod. M. Vlach.  
vii) Ministerstvo financí schválilo 1. monitorovací zprávu a také již dorazily první 

finanční prostředky (cca 170 tis. Kč). Zároveň MF ČR připomínkovalo 2. 
Monitorovací zprávu, k niž mělo pouze drobné výhrady. Ke schválení zprávy 
pravděpodobně dojde na konci ledna. Prod. M. Vlach připravuje doplnění zprávy 
dle požadavků MF.   

 
h) Projekt CPPT a tzv. fakultní skauti:  

i) KD vzalo na vědomí návrh prod. M. Vlacha na uzavření DPP s dr. K. Šolcovou do 
června 2016, s náplní práce tzv. inovačního skauta. 

ii) Vizitky fakult: jsou schvalovány Centrem pro přenos poznatků a technologií, děj 
probíhá. Prod. V. Baumruk projevil zájem o výsledek dříve, než bude zveřejněn.  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-designer11th/
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Stalo se po KD 
i) Prod. V. Baumruk informoval, že dne 15. 1. 2016 bylo ukončeno I. kolo architektonické 

soutěže na dostavbu Kampusu Albertov. K této příležitosti byla vydána oficiální tisková 
zpráva. Link na webové stránky Kampusu Albertov je zde:  
http://kampusalbertov.cuni.cz/KA-31.html?news=1960&locale=cz 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Možnosti vstoupení VR MFF UK do kariérního postupu na MFF UK – děkan shrnul 
závěry, k nimž VR dospěla na svém jednání dne 6. 1. 2016.  
i) Přijímání odborných asistentů a akademických vědeckých pracovníků (dále OA a 

AVP) 
Vědecká rada dostane včas informaci o vypisovaných konkursech na obsazení 
míst odborných asistentů, aby mohla do konkursních komisí delegovat své 
zástupce. Děkan MFF UK vypisuje konkursy typicky dvakrát ročně, čili VR bude 
informována na svém dubnovém a na říjnovém zasedání.  

ii) Prodlužování pracovní smlouvy OA a AVP 
Vedoucí pracovišť a kandidát na prodloužení smlouvy s dostatečným časovým 
předstihem dodají životopis (podle zadané osnovy), shrnující dosavadní aktivity a 
výsledky OA a AVP v posledních třech letech. Finální editaci osnovy provede 
děkan z podkladů sekčních proděkanů. Členové VR dostanou tímto způsobem 
vypracované dokumenty a budou mít možnost, po jejich prostudování, upozornit 
děkana na případy, které se nevyvíjejí slibně k úspěšné habilitaci. VR nepřísluší 
dávat doporučení ani nemá právo veta, ale může svým názorem působit 
prostřednictvím děkana na vedoucího pracoviště.  

iii) Časový plán na jaro 2016: vedoucí pracovišť dodají sekčním proděkanům do 
15. dubna 2016 hotové podklady (životopisy). Vědecké radě budou zaslány pro 
zasedání konané 4. května 2016.  

 
 
 

6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) E-shop fakulty: probíhá testovací provoz.  

Stalo se po KD:  E-shop funguje včetně platby kartou (zdá se), viz: 
http://matfyzpress.cz/25-vsechny-tituly 

 
b) Rozhovory o oboru Počítačová grafika se povedou v ČRo Plus dne 30. 1. 2016, fakultu 

budou reprezentovat pánové dr. C. Brom a Mgr. M. Bída.  
 

c) Dotazníkové šetření mezi studenty prvního ročníku MFF UK: výsledky poslal prod. M. 
Vlach kolegiu e-mailem, a to ve dvou zprávách, podle místa vyplnění ankety: pro skupinu 
respondentů – účastníků soustředění na Albeři a pro skupinu respondentů při zápisu ke 
studiu v Praze.  

 
d) Matfyz.cz – úspěšný článek o spolupráci s FF UK a společných programech učitelství, 

viz:  
http://www.matfyz.cz/clanky/528-ucitelstvi-na-matfyzu-je-jistota 
Jeví se jako přínosný.  
 

e) Na místo Bc. K. Linhardtové, která přijala jinou pracovní nabídku, bude oddělení mediální 
komunikace hledat nového redaktora/redaktorku pro Matfyz.cz a pro péči o sociální sítě 
fakulty.  

 
f) Pracovní skupina pro Fakultní školy MFF UK se sejde příští týden. Projedná návrhy na 

uzavření dohody o spolupráci s dalšími 7-10 školami; s nimi včetně by pak fakulta měla 

http://kampusalbertov.cuni.cz/KA-31.html?news=1960&locale=cz
http://matfyzpress.cz/25-vsechny-tituly
http://www.matfyz.cz/clanky/528-ucitelstvi-na-matfyzu-je-jistota
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celkem 25-30 tzv. fakultních škol. Tento stav by mohl být na určitou dobu uzavřený. Prod. 
M. Vlach se pochvalně vyjádřil k práci předsedkyně pracovní skupiny RNDr. D. 
Mandíkové. 

 
g) Hromadná korespondence OVVP: náklady na poštovné jsou poměrně vysoké, prod. M. 

Vlach hledá ve spolupráci s vedoucí OVVP způsob, jak náklady snížit. Souvisí to se 
zjišťováním efektivity písemného rozesílání informací o propagačních aktivit MFF UK 
(rozdělovník adresátů na střední a na základní školy, osud zásilek na školách, odezva na 
ně u studentů).   

 
h) Dne 6. 1. 2016 vyhlásilo MŠMT výsledky žádostí o finanční podporu soutěží a přehlídek 

v roce 2016. MFF UK uspěla v těchto položkách: 
i) Matematická soutěž Náboj: 80 tis. Kč (o 20 tis. Kč méně než loni). 
ii) FYKOSí Fyziklání: 70 tis. Kč (o 10 tis. Kč více než loni). 
iii) Fyziklání online: 70 tis. Kč (stejně jako loni). 
iv) Česká lingvistická olympiáda: 45 tis. Kč (o 5 tis. Kč více než loni). 
v) Účast MFF UK na International Linguistics Olympiad - 150 tis. Kč (o 73,6 tis. Kč 

více než loni). 
Na výrazném zvýšení přidělených prostředků má zásluhu International Linguistics 
Olympiad. Prod. O. Čepek požádal ředitelku ÚFAL, aby nalezla vhodného garanta 
olympiády.  

 
i) Matfyz-Alumni: ozvali se absolventi MFF UK, kteří promovali před 40 lety, v plánu je 

zorganizovat pro ně prohlídku Karolina. V důsledku nové informace z RUK patrně doznají 
plány MFF UK změnu, viz bod sub m) tohoto bodu.  

 
j) Propagační akce Jeden den s fyzikou se bude konat dne 11. února 2016. Na zahájení 

jsou potřeba čtyři reprezentanti fakulty, protože proběhne současně na čtyřech místech. 
Předběžně s tím počítá proděkan V. Baumruk. Prod. M. Vlach se o dalších 
reprezentantech dohodne s předsedou fakultní propagační komise doc. M. Cieslarem.  

 
k) Dr. M. Děcký připravuje další zasedání Pracovní skupiny pro web, hlavním úkolem bude 

sestavit požadavky na nový web. Termín schůze: pondělí 25. 1. 2016 odpoledne.  
 

l) Článek Má smysl chodit do školy? otisknutý v lednovém vydání časopisu Respekt 
(č. 1/2016) vzbudil na MFF UK ne zcela pozitivní ohlas. Z iniciativy doc. J. Dolejšího bylo 
zorganizováno osobní setkání s autorem příspěvku p. Markem Švehlou, na 14. 1. 2016, 
k prodiskutování názorů.  

 
m) Zlatá promoce dne 16. dubna 2016 – slavnostní obřad k výročí padesáti let od promoce 

na UK, schválený Kolegiem rektora UK jako součást programu Dne celoživotního 
vzdělávání a Festivalu absolventů: odpověď na dopis pror. L. Rovné připraví prod. M. 
Vlach. MFF UK plánuje oslovit své absolventy z roku 1966. Kontaktní osobou bude 
RNDr. K. Houžvičková Šolcová.  

 
n) Partnerský program se rozšiřuje o další zájemce.  

 
o) Spolupráce s firmou Znovín Znojmo: prod. M. Vlach seznámil s návrhem na etikety 

(názory se tříbí) a informoval, že prezentace „společného“ vína je naplánovaná na „Den 
π“ 14. března 2016, 15:14 hodin, na MS. Víno pak bude možné zakoupit ve fakultním e-
shopu, podmínky včetně cenových se stanou předmětem smlouvy mezi MFF UK a 
firmou. Víno bude i součástí nabídky v obchodní síti.  

 
Stalo se po KD 
p) Předběžný termín DOD: středa 23. listopadu 2016. Prod. M. Vlach bude jednat 

o pronajmutí prostor.  
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q) Článek Mezi fyziky kolují fantastické zvěsti. Zachytili jsme gravitační vlny? na Technet.cz, 
viz: 
http://technet.idnes.cz/zvesti-zaznamenali-gravitacni-vlny-einstein-fac 
/veda.aspx?c=A160113_145346_veda_mla 
Své mínění k problematice, o které článek pojednává, vyjádřil i prof. RNDr. Jiří Podolský, 
DSc., z Ústavu teoretické fyziky na MFF UK. 
 

r) Veletrh pražských veřejných vysokých škol se konal 14. 1. 2016 v prostorách VŠE, více 
na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-study/ 

 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Informaci o závěrech schůze Rozšířeného kolegia rektora UK konané 11. ledna 2016 
i podkladové materiály k této schůzi děkan poskytl celému kolegiu. 

 
b) Dotaz člena AS doc. A. Komárka na platné datum fakultního rektorského sportovního dne 

zodpověděl prod. F. Chmelík: definitivní termín, po změnách, stanovila JM na 4. května 
2016, viz Opatření rektora 44/2015: 
http://www.cuni.cz/UK-6928.html 

 
c) Setkání k šestému výročí Centra vizuální historie Malach, konaného v pondělí 25. ledna 

2016 od 9:30, se místo pana děkana zúčastní prod. J. Trlifaj. 
 

d) Tradiční setkání zaměstnanců fakulty před letními prázdninami je naplánované na 
pondělí 20. června 2016 od 16:00 hodin do Troje.  

 
e) Plán zasedání kolegia děkana do letních prázdnin 2016 je následující: 

3. února 2016  
24. února  
16. března  
6. dubna  
20. dubna  
4. května  
18. května 
1. června, a to vždy v pracovně děkana na Karlově.  
Poslední zasedání se pak uskuteční v Troji v pondělí 20. června 2016, před odpoledním 
setkáním zaměstnanců MFF UK (jeho začátek je plánovaný na 16:00 hodin).   
 

Stalo se po KD 
f) Akademický senát MFF UK schválil dne 13. 1. 2016 Dlouhodobý záměr MFF UK na roky 

2016-2020, znění dokumentu viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/ 

 
g) Slavnostního otevření Centra pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK dne 

9. února 2016 od 12:00 hodin se zúčastní děkan fakulty.  
 
h) Slavnostního předání Prémie Jana Friče za rok 2015 dne 25. 1. 2016 v Astronomickém 

ústavu AV ČR se zúčastní děkan fakulty. Prémii Jana Friče uděluje Astronomický ústav 
od roku 2009 svým mladým pracovníkům za mimořádné výsledky, které přispívají 
k prestiži ústavu v mezinárodním srovnání.  

 
Zasedání skončilo v 15:57 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 

 
 

http://technet.idnes.cz/zvesti-zaznamenali-gravitacni-vlny-einstein-fac%20/veda.aspx?c=A160113_145346_veda_mla
http://technet.idnes.cz/zvesti-zaznamenali-gravitacni-vlny-einstein-fac%20/veda.aspx?c=A160113_145346_veda_mla
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-study/
http://www.cuni.cz/UK-6928.html
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/zamer/

