
Zápis z 11. schůze kolegia děkana konané dne 3. února 2016 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

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

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin. 
 
 
1. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Závěrečná zpráva IP 2015 byla odeslána na RUK, velmi zodpovědně ji vypracoval doc. 

RNDr. P. Svoboda, CSc., garant IP za MFF UK. Zpráva ukazuje na celou řadu činností 
(přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, spolupráce se středními školami, didaktické 
aktivity na MFF UK včetně anglického studia, přednášky U3V či vydání sbírek řešených 
přikladů po zavedení speciálního softwaru LabView na základě celofakultní licence), 
celkově lze práci fakulty v této oblasti hodnotit jako úspěšnou. 

 
b) Dne 26. 1. 2016 proběhl kontrolní den s firmou Technico Opava, předmětem jednání byl 

prováděcí projekt na stavbu pavilonu M+I v trojském areálu. Protože Technico Opava má 
podle platné smlouvy do 12 týdnů od udělení stavebního povolení dodat kompletní 
prováděcí projekt s tím, že nemůže překročit výši schválené dotace od MŠMT (částečně 
snížené o již prostavěnou část spojenou s vybudováním nové serverovny) a vzhledem 
k požadavkům zástupců MFF UK na budoucí flexibilitu objektu, proběhla dne 29. 1. 2016 
ještě podrobná odborná konzultace zástupců firmy Technico s pracovníky informatické 
sekce, zaměřená předevšim na slaboproudé rozvody a logistiku projektovaného objektu. 

 
c) Na základě inzerátu MFF UK proběhl konkurz na pozici správce nové serverovny v Troji. 

Konkurzní komise (ve složení - bez titulů – V. Baumruk, L. Forst, L. Skrbek, F. Šubr, P. 
Vlášek) na tuto pozici doporučila RNDr. Ludvíka Urbana, CSc., který na následné besedě 
místo akceptoval a souhlasil s vypracováním koncepce serverovny a požadavků na její 
běžný provoz a další rozvoj. Bude zřízeno nové pracoviště pod fyzikální sekcí, zatím 
s orientačním názvem „Správa počítačové sítě Troja“. Návrh na zřízení pracoviště 
a pozice správce serverovny připraví tajemník fakulty. 

 
d) Příprava plánu stavebních akcí na rok 2016: vedoucí SB a prod. L. Skrbek prošli 

požadavky pracovišť, zvlášť je konzultovali se sekčními proděkany. Dne 26. 1. 2016 se 
sešla pracovní skupina (bez titulů: D. Lanková, A. Líska, M. Novák, L. Skrbek), která 
posoudila požadavky investičního charakteru a převážnou většinu z nich doporučila letos 
uskutečnit, samozřejmě v závislosti na financích (odhad činí celkem 31 mil. Kč). Co se 
týká neinvestičních akcí, objem požadavků je větší než očekávané finanční možnosti 
fakulty, a proto dojde na selekci. Prod. L. Skrbek pošle kolegiu tabulku obsahující 
všechny evidované nároky včetně odhadu nákladů, přičemž požadavky budou předběžně 
rozděleny do skupin podle důležitosti/potřebnosti. 
Tajemník vytipuje do příštího KD akce stavebního rázu, které se jeví svým charakterem 
jako podobné a u kterých by bylo užitečné začít organizovat výběrové řízení ještě před 
schválením rozpočtu (výběrové řízení veřejných zakázek klade velké nároky na čas).   

 
Doc. C. Matyska, dr. H. Nyklová, tajemník fakulty 
e) Kolegium projednalo: 

i) informace o schůzce s řešiteli plánovaných projektů OP VVV v rámci výzev 
"č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury" a "č. 02_16_019 Excelentní výzkum", 

ii) informace o situaci týkající se podání projektů do výzvy "č. 02_15_003 Podpora 
excelentních výzkumných týmů". 
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f) Po projednání v KD děkan souhlasil, aby prod. V. Baumruk jednal o možnosti přijetí 
RNDr. Z. Bubeníkové, Ph.D., jako administrátorky projektů na výzkumné infrastruktury. 

 
g) Po projednání v KD děkan souhlasil s prodloužením pracovně-právního vztahu mezi MFF 

UK a RNDr. H. Nyklovou po 1. 3. 2016, už mimo OMK.  
 

h) Na děkanův dotaz sdělil tajemník, že jednání s firmou DERS probíhá, v této souvislosti 
uvedl skutečnost, že počínaje 1. 7. 2016 platí povinnost instituce zveřejňovat smlouvy, 
jejichž finanční plnění přesahuje částku 50 tis. Kč. Dále tajemník informoval o jednání 
s ředitelem firmy BBM. 

 
Prod. M. Vlach 
i) Na příští týden je svolaná porada v CPPT ohledně přípravy projektu a vytipování tzv. 

fakultních skautů, zúčastní se dr. K. Šolcová Houžvičková. 
 
j) Rotunda sv. Václava: KD vzalo na vědomí situační zprávu prod. M. Vlacha (2. 2. 2016 se 

uskutečnil kontrolní den; proběhla diskuse o zasíťování rotundy - datový kabel vs. wifi, 
kvůli dálkovému ovládání světel; je nutné změnové řízení ve stavebních nákladech; je 
připravena smlouva mezi MFF UK a KTF UK o spolupráci v edukativních aktivitách).   

 
k) Infotabule v budově Ke Karlovu 5 byla instalována a funguje, zatím přebírá program své 

kolegyně z budovy Ke Karlovu 3.  
 
l) OP VVV: z rozhodnutí vedení UK bude mezifakultní projekt (3. osa) formulovat tým 

vedený odborníky Pedagogické fakulty UK. 
 
 
 
2. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Děkan 
a) Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: po konzultaci s děkankou FF UK se děkan MFF 

UK rozhodl uplatnit návrh z informatické sekce při jiné vhodné příležitosti, a tedy ho 
nepředložit Vědecké radě fakulty na jejím letošním únorovém zasedání. 

 
b) OBD a SCOPUS - nově zavedené povinné pole ve formulářích (EID číslo publikace ve 

SCOPUS): děkan konzultoval věc s RNDr. J. Kučou a s vedoucí knihovny. Vyplnění 
dalšího identifikačního údaje, o jehož smyslu členové kolegia silně pochybovali, zajistí 
knihovna.  

 
c) Nominace prof. RNDr. Jana Hály, DrSc., do předsednictva TAČR: formality zařizuje 

vedoucí OVZS ve spolupráci s prod. V. Baumrukem. Iniciativa navrhnout pror. J. Hálu 
vzešla od vedení UK, děkanovi v tomto smyslu napsal pror. J. Konvalinka.  

 
d) Pozvánka z RUK na debatu „Budoucnost visegrádské spolupráce: diskuse nad zprávou 

eminentních osobností“. Debata se bude konat 17. února 2016 v 16:00 hodin ve 
Vlasteneckém sále Karolina, za MFF UK se jí zúčastní prod. J. Trlifaj.  

 
e) Dokument Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů vypracovaný 

vedením GA ČR a předložený k členům připomínkám Vědecké rady GA ČR poskytl 
děkan členům KD pro informaci. Připomínky odešle ve stanoveném termínu do 5. 2. 
2016.  

 
Prod. M. Vlach 
f) Informace o setkání s firmou CzechInvest přišla od RUK pouze několik dní před jeho 

konáním, z MFF UK se zúčastnil doc. C. Matyska.   
 
g) Výzva OP „Praha – Pól růstu“ a projekt GAMA UK (jsou administrovány univerzitním 

Centrem pro přenos poznatků a technologií), informace na pracoviště fakulty rozeslala dr. 
K. Houžvičková Šolcová, která se také zúčastní schůzky svolané na 4. 2.2016.   
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h) Zájem o spolupráci ze strany firmy Starlift nabízející studentské stáže v tzv. start-upech 

v Silicon Valley v USA. 
Stalo se po KD: zástupci vedení fakulty se sešli s reprezentantkou firmy dne 19. 2. 2016.  

 
Prod. V. Baumruk 
i) Po projednání v KD děkan schválil návrh z fyzikální sekce udělit stříbrnou pamětní 

medaili MFF UK prof. Timothy A. Keiderlingovi. Medaili předá během svého letošního 
dubnového pobytu v Chicagu prod. V. Baumruk.    

 
 
 
3. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) KD akceptovalo upravené návrhy směrnic děkana týkající se úhrad od studentů. 

Tajemník uvedl, že vzhledem k existujícímu ceníku prací, služeb a materiálu (je 
uveřejněný na webu mezi formuláři HOSP) neshledává důvod pro vydání speciální 
směrnice. 

 
b) Studijní proděkani oznámili studentům e-mailem z 29. 1. 2016, že byl zprovozněn modul 

v SIS umožňující pořídit výpis o splněných studijních povinnostech a potvrzení o studiu. 
 
c) Probíhá studentská anketa za ZS 2015/2016, prod. F. Chmelík zaslal kolegiu průběžné 

výsledky zachycující stav ke konci ledna. Vedení fakulty schválilo odeslání 
„poločasového oběžníku“ (stane se 3. 2. 2016).  

 
d) Přípis od JM (UKRUK/821/2016) týkající se hodnocení studia v doktorských studijních 

programech. Jde o souhrnný dokument, z něhož vyplývá, že v porovnání s jinými 
fakultami UK eviduje MFF UK relativně vysoký počet zahraničních stáží doktorandů. 

 
e) Prospěchová stipendia – požadavek dostat údaje o výši vyplácených stipendií: děkan 

souhlasil s poskytnutím dat, podle platných předpisů čili beze jmen v těch souborech, 
které nejsou veřejné. Přípravu dat a jejich poskytnutí zajistí prod. F. Chmelík, předtím se 
ujistí u předsedy SKAS, že šlo o požadavek Studentské komory senátu, a nikoli 
jednotlivce. 

 
f) Promoce U3V budou dne 3. 6. 2016 v 11 hodin v Karolinu. Děkana zastoupí prod. F. 

Chmelík.   
 

g) MFF UK hostila ve dnech 28. a 29. 1. 2016 celostátní konferenci o U3V spojenou 
s Valným shromážděním Asociace U3V v ČR. Účastnilo se na 50 zástupců veřejných 
vysokých škol a jejich fakult majících v programu vzdělávání formou U3V. Fakulta 
v současné době nabízí 8 kurzů U3V (v přípravě je devátý); je na nich zapsáno celkem 
242 účastníků, což je zatím rekordní počet.   

 
h) Doplnění návrhů studentských fakultních grantů (dále SFG) na základě návrhu 

Stipendijní rady ze dne 14. 12. 2015 a rozhodnutí děkana ze dne 17. 12. 2015 bylo 
provedeno navrhovateli a vedoucími. Rada navrhla udělit SFG ve výši po 8.000,- Kč na 
řešení všech zmíněných projektů, ale s jednou výjimkou, kde Rada pro SFG navrhuje 
stipendium ve výši 5.000,- Kč. Snížení stipendia odráží fakt, že je požadováno hlavně na 
přípravu publikace výsledků souvisejících s diplomovou prací. 

 
i) Ediční plán MFF UK – vědecké publikace 2016 pro nakladatelství Karolinum: po jedné 

změně v návrhu byl plán schválen. Bližší komentář podal prod. M. Rokyta, změna byla 
projednána s předsedou ediční komise doc. M. Zeleným i s autorem titulu. 
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Prod. P. Kolman 
j) Elektronická evidence individuálních studijních plánů doktorského studia (navazuje na 

závěr KD 13. 1. 2016): prod. P. Kolman napsal odpověď pro JM. Pokračuje příprava na 
využití elektronického modulu pro roční hodnocení doktorandů. 

 
k) Přípis z RUK týkající se rozvoje distančních prvků - spolupráce s UK: prod. P. Kolman se 

obrátil na sekční proděkany, aby mu navrhli osoby, které by se dané problematice mohly 
věnovat. Věc si zaslouží být přinejmenším sledována.  

 
l) KD vzalo na vědomí informace o schůzce pror. M. Králíčkové a prof. R. Wildové se 

studijními proděkany. Prof. R. Wildová přislíbila fakultám, které se angažují v přípravě 
vnitřního systému hodnocení kvality vzdělávací činnosti, poslat k připomínkám (či je jinak 
oslovit) novou verzi chystaného materiálu, a to ještě před hromadným rozesláním všem 
fakultám UK. Pror. M. Králíčková se snaží vyhovět návrhům MFF UK na úpravy 
harmonogramu akademického roku 2016/2017 a harmonogramu přijímacího řízení v roce 
2017. Dílčí problémy vyvstávají kvůli nestejné délce období výuky na MFF UK a PřF UK.  

 
m) Datum Děkanského sportovního dne: úterý 8. listopadu 2016. (DOD je naplánovaný na 

středu 23. listopadu 2016.) 
 

n) Přihlášky do doktorského studia: s ohledem na vyhlášené podmínky přijímacího řízení 
(http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm) je nutné, aby všechna vypsaná 
témata dizertačních prací byla uvedena v SIS. Vložení tématu do SIS mohou zajistit i 
referentky STUD (jako pomoc zejména externím školitelům). Vzhledem k tomu, že pro 
přijetí ke studiu je nezbytné vyjádření navrženého školitele, není třeba se obávat toho, že 
by vypsané téma mohl zablokovat nevhodný uchazeč. Prod. P. Kolman s tím obeznámí 
garanty programů.  

 
o) Analýza horizontální prostupnosti studia na UK: KD vzalo na vědomí materiál zaslaný od 

RUK. 
 

p) Přání senátu MFF UK pronesené na zasedání dne 13. 1. 2016, totiž vznést požadavek 
na firmu ERUDIO, aby do tzv. vytíženosti byli automaticky počítáni studenti z jiných fakult 
navštěvující přednášky na MFF UK. Úkolem věc prozkoumat a zadat tento požadavek byl 
pověřen prod. P. Kolman. KD vzalo na vědomí jeho sdělení, že požadavek je řešen 
s ÚVT UK. 

 
q) Návrh jazykového auditu akademických pracovníků: bude pilotně připravován 

v informatické sekci.  
 

Prod. M. Rokyta 
r) KD vzalo na vědomí informaci o první schůzi Katedry jazykové přípravy, svolané novou 

vedoucí pracoviště PhDr. M. Bubeníkovou, Ph.D. Vedoucí KJP požádala, aby případné 
požadavky na pořizování jazykových překladů - v rámci úkolů či potřeb fakulty - byly 
předkládány výhradně jejím prostřednictvím. Z: sekční proděkani.  

 
Prod. M. Vlach 
s) Prod. M. Vlach seznámil KD s návrhem nového složení fakultní ediční komise. Děkan, se 

souhlasem kolegia, návrhu vyhoví a komisi jmenuje.   
 
 
4. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Děkan po projednání v KD schválil tyto dvě rozpočtové úpravy: 
 

Odkud Kam Částka v Kč Fin. prostř. Poznámky 

RUK 100-01/PROVOZ -21 622 665,64 neinvestice spoluúčast na VaVPI 
RUK 731-01/STAVAKCE -12 287 510,36 neinvestice spoluúčast na VaVPI 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-phd.htm
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b) Kolegium vzalo na vědomí informaci tajemníka o čerpání sociálního fondu. Přehled 

tvorby a čerpání sociálního fondu bylo v roce 2015 následující: 
 

počáteční zůstatek                                  6 143 287 Kč  
tvorba 5 855 857 Kč 
čerpání na penzijní pojištění                               4 695 000 Kč      

 (420 zaměstnanců) 
čerpání na pojištění      235 500 Kč       

                      (19 zaměstnanců)  
čerpání na úroky  283 992 Kč 

      (26 zaměstnanců) 
školky    44 508 Kč 

 (6 zaměstnanců) 
konečný zůstatek   6 740 144 Kč 

 
c) MFF UK se připojila k nabídce Univerzity Karlovy na vypsání veřejné zakázky na 

energetický audit budov. Současný platný audit skončí 30. 11. 2017.  
 
d) Společnost ABC Catering, nájemce bufetu na Karlově, doplatila dlužné platby za 

nájemné a služby. Jednáním ve věci další smlouvy v délce trvání 1 roku je za vedení 
fakulty pověřen tajemník fakulty. 

 
e) Zastaralost kamerového systému v objektech MFF UK vyžaduje, aby tento prostředek 

zabezpečení budov byl nově posouzen z hlediska účelnosti a potřeb fakulty, jejích 
finančních možností a samozřejmě v souladu s pravidly Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. Z: tajemník fakulty.  

 
f) Kolegium uložilo tajemníkovi fakulty, aby spolu s vedoucí hospodářského oddělení 

připravil fakultní pravidla pro používání služebních mobilních telefonů u firmy Vodafone, 
která zvítězila ve veřejné zakázce RUK. 

 
g) V rámci závěrečné fáze projektů VaVpI dojednal tajemník fakulty s administrátory 

jednotlivých projektů zajištění zbývající dokumentace pro řídicí orgán v průběhu února a 
března 2016, včetně jejich finančního ohodnocení. 

 
h) Z posluchárny M1 byl odcizen počítač. Krádež byla ohlášena jak Policii ČR, tak 

pojišťovně. 
 

i) Po projednání na předcházející schůzi KD byl zveřejněn inzerát poptávající pracovníka 
na OVZS (agenda vědy a smluvního výzkumu), dále bude zveřejněn inzerát na 
pracovníka pro agendu veřejných zakázek. 

 
j) Pronájmy, zapůjčení prostor 

i) ÚFAL pořádá ve dnech 12. až 17. 9. 2016 týdenní školu ve strojovém překladu QT 
Marathon. Po projednání v KD děkan schválil zapůjčení potřebných učeben a 
poslucháren v malostranské budově zdarma.  

ii) Gymnázium Jaroslava Heyrovského v Praze (Fakultní škola MFF UK) by rádo 
využilo malostranský refektář dne 3. 6. 2016 pro slavnostní předání maturitních 
vysvědčení. Po projednání v KD děkan schválil, za pronájem ve výši 1.000,- Kč. 

iii) Po projednání v KD děkan vyhověl žádosti o zapůjčení refektáře na koncert pro 
účastníky konference 6th Central European Relativity Seminar, za pronájem ve 
výši 1.000,- Kč. 

 
k) Tajemník seznámil kolegium s právními aspekty situace, kdy MFF UK poskytne svou 

adresu/prostor pro oficiální sídlo jiných institucí (nedávno České společnosti aktuárů a 
Spektroskopické společnosti J. M. Marci).   

 
l) Způsob konstrukce rozpočtu fakulty na rok 2016: KD diskutovalo o změnách vynucených 

nálezem ministerské kontroly, jak je předem písemně navrhli tajemník a vedoucí HOSP. 
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S ohledem na časové omezení schůze kolegia byla dohodnuta zvláštní schůzka děkana, 
tajemníka, sekčních proděkanů a vedoucí HOSP.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Prodlužování smluv OA a AVP – osnovu pro zachycení výsledků OA a AVP a vzor 
„vyjádření vedoucího pracoviště“ dopracuje do definitivní podoby děkan, ve smyslu 
návrhů členů KD. 
Stalo se po KD: Osnova profesního životopisu je mezi formuláři zaměstnaneckého 
oddělení, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/ 
 

b) Příprava konkursů - uzávěrka pro předložení návrhů děkanovi je tentokrát stanovena na 
den 17. 3. 2016.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Žebříčky HN „Nejlepší vysoké školy“. 
 
b) E-shop Univerzity Karlovy: schůzky zástupců fakult svolané na 28. 1. 2016 se za MFF UK 

zúčastnil Ing. Z. Šedina, protože prod. M. Vlach se rektorátem narychlo stanovenému 
termínu nemohl pro pracovní zaneprázdnění přizpůsobit. Nabídka ze strany RUK je zatím 
ve fázi „hledání směru“. Ekonomické a jiné aspekty nejsou známy. 

 
c) E-shop fakultního nakladatelství MatfyzPress je v provozu (spuštění e-shopu bylo 

z obchodního hlediska velmi úspěšné), viz:  
www.matfyzpress.cz 

 
d) Veletrh pražských veřejných vysokých škol, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-study/ 
 

e) Den absolventů 16. 4. 2016: účast reprezentace MFF UK na tzv. zlaté promoci v talárech. 
Případnou účast přislíbili děkan fakulty a předseda spolku Matfyz Alumni prof. Z. 
Němeček. 

 
f) Fakultní školy: jednání o „přírůstcích“. Komise navrhne rozšíření skupiny škol od září/října 

2016. Byly vytipovány další možné benefity pro partnerské školy 
 

g) Cena za reprezentaci a propagaci. 
Stalo se po KD: V předepsané lhůtě bylo podáno celkem pět návrhů. O udělení ceny 
rozhodne děkan na návrh komise, které předsedá proděkan pro PRopagaci a jejímiž 
dalšími členy jsou členové fakultní Propagační komise. Schůze komise bude v pátek dne 
26. 2. 2016. Cena bude předána dne 3. března 2016 na fakultním plese.  
 

h) Matfyzácký ples se koná ve čtvrtek 3. března 2016, organizuje ho spolek Matfyzák, viz: 
http://www.matfyzak.cz/wp/ples/ples-2016/ 
 

i) Fakultní web: právní služby a příprava výběrového řízení. Plánovaná je schůzka 
s vedoucím oddělení PSíK, o koncepci rozvoje webu. 

 
j) Uskutečnila se propagační akce Jedna noc s informatikou a matematikou, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-jnim/ 
 

k) Cena Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2015 (9. ročník): zdůvodněné návrhy  
na udělení této ceny je možné podávat k rukám rektora UK do 29. února 2016. 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/
http://www.matfyzpress.cz/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-study/
http://www.matfyzak.cz/wp/ples/ples-2016/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-01-jnim/
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l) Výsledky interního auditu OVVP. Proběhla schůzka děkana, tajemníka a prod. M. Vlacha. 

O nálezech, které si vyžádají určité změny ve financování seminářů a v evidenci OVVP, 
informoval prod. M. Vlach vedoucí OVVP. 

 
m) Den firem pro informatiku a matematiku proběhne 15. 11. 2016 na Malé Straně, s akcí 

prod. O. Čepek souhlasí. 
 

n) Probíhají jednání o uzavření smlouvy v rámci Partnerského programu s firmou 
GoodData, uzavření smlouvy lze očekávat v první polovině února 2016.  

 
o) Spolupráce s ČRo – Rádio Wave: na nejbližší měsíce je plánováno několik tematických 

pořadů (tvorba her, roboti, droni atd). 
 

p) Dne 11. 6. 2016 se MFF UK připojí k akci Muzejní noc (Z: OMK). 
 
 
 
7. RŮZNÉ 
 

a) Poslanecká sněmovna schválila novelu vysokoškolského zákona.  
 
b) Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK (ADZ) – kolegium projednalo ADZ na rok 

2016 a zprávu o plnění ADZ na rok 2015 ve verzích z 2. 2. 2016. Děkan texty dohotoví 
do finálního znění a předloží Akademickému senátu MFF UK na jeho schůzi 2. 3. 2016.  
 

c) Statut nově zřízené Ceny Arnošta z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího UK a za 
vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově v Praze je na univerzitním 
webu, viz: 
http://www.cuni.cz/UK-7294.html 

 
d) Děkana bude v týdnu od 7. března 2016 zastupovat prod. J. Trlifaj.  
 
e) Po dobu děkanova pobytu v USA (od 19. do 28. 5. 2016, doprovod JM při podpisu 

meziuniverzitní smlouvy o spolupráci s univerzitou v Oregonu) bude děkana zastupovat 
prod. J. Trlifaj, včetně jednání AS MFF dne 25. 5. 2016.  

 
 
Zasedání skončilo v 13:55 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 

http://www.cuni.cz/UK-7294.html

