
Zápis z 12. schůze kolegia děkana konané dne 24. února 2016  
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
 
Omluven: 

O. Čepek, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. Trlifaj, L. Skrbek, 
F. Chmelík; j.h. přizváni C. Matyska (setrval po celou dobu zasedání), H. Nyklová (bod 
4.) a T. Jančák a D. Lanková (bod 5.a) 
V. Baumruk 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:10 hodin, ve 12:30 hod. přerušeno a pokračovalo opět od 14:30 hod. 
Důvodem byla účast děkana na slavnostním předání cen rektora Univerzity Karlovy, více na webu, 
viz: 
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15855.html 
Cenu Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů dostal Bc. Lukáš 
Folwarczný, Bolzanovu cenu převzala Mgr. Hana Šípová, Ph.D., oba z MFF UK.  
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) GA ČR 

i) Ke dni 16. 2. 2016 byly vyhlášeny nové soutěže GA ČR 2017. Vyhlášení spolu 
s dodatečnými informacemi. Upozornění na změny + interní instrukce rozeslalo 
OVZS standardním způsobem. Interní termín pro předání finálních návrhů je 
stanoven na 22. 3. 2016, do 17. 3. 2016 lze posílat ke kontrole drafty návrhů 
(neznamená to však, že návrhy dodané k 22. 3. 2016 nebudou kontrolovány 
z hlediska dodržení interních instrukcí). Kompletní finální návrhy budou k dispozici 
k sekčním proděkanům v úložišti na  
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/granty 

ii) V návaznosti na společnou schůzku u děkana fakulty dne 10. 2. 2016, týkající se 
nastavení rozpočtů projektů GA ČR s počátkem řešení v roce 2016, zaslalo OVZS 
sekčním proděkanům souhrnný přehled dotací na mzdy a dofinancování 
jednotlivých projektů (celkem včetně spoluřešitelů činí k 11. 2. 2016 suma 
na dofinancování celkem 9 927 tis. Kč). Zároveň OVZS zpracovalo a předalo 
oddělením PERS a HOSP podrobný přehled dofinancování po grantech, jménech 
řešitelů a členů řešitelských týmů, úvazcích a měsících. 

iii) Dne 19. 2. 2016 byla zveřejněna dodatečná výzva k nominacím do panelů GA ČR 
č. 201 a 204. Návrhy do panelu 201 nejsou aktuální, neboť MFF UK je v současné 
době v uvedeném panelu zastoupena takto: 
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr. h. c. mult., (předseda); funkční období od 
2013, 
prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.; funkční období od 2015,  
prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.; funkční období od 2015,  
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.; funkční období od 2013. 
V panelu P204 jsou z MFF UK tito odborníci: 
doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., (předsedkyně); funkční období od 2013  
doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.; funkční období od 2013. 

iv) Děkan informoval, že GA ČR připravuje nový typ projektů, které umožní tří- až 
šestiměsíční stáž u řešitele grantu ERC, což by mohlo být užitečné pro potenciální 
žadatele o ERC granty k získání know-how úspěšného aplikanta.  

 
b) Kolegium rektora UK dne 15. 2. 2016 projednalo výši a rozdělení prostředků na projekty 

SVV 2016. Z požadovaných 23 220 tis. Kč bylo MFF UK schváleno 21 780 tis. Kč 
(o 1 467 tis. méně než v roce 2015). 

 
c) Sběr dat do II. pilíře podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací (výběr 

excelentních výsledků) – dopis pror. J. Konvalinky, T: 22. 2. 2016. Na úkolu pracuje 

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15855.html
https://is.mff.cuni.cz/vnitro/granty
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Mgr. J. Kuča. Termín na UK prodloužen do 29. 2. 2016, neboť RVVI nefunguje aplikace 
pro sběr údajů. 
 

d) PRVOUK – finance na rok 2016: pror. J. Konvalinka sdělil svým dopisem z 15. 2. 2016 
předpokládanou úhrnnou sumu, která bude fakultě poskytnuta na uskutečňování 
programů rozvoje vědních oblastí na UK (310 311 575 Kč) a současně požádal o zaslání 
návrhu rozdělení této institucionální podpory na jednotlivé programy či části programů. 
T: do 7. 3. 2016.  Srovnání s rokem 2015: 298 364 598,- Kč + bonifikace P02 a P15  
celkem ve výši 121 504,- Kč. Apel na výši režie 20 % z běžných prostředků přidělených 
na program (aby byly dodrženy podmínky MŠMT uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO). 
Prod. M. Rokyta na kolegiu promítl několik variant dělení prostředků mezi sekce, 
k definitivnímu rozhodnutí je třeba ještě souhlas prod. V. Baumruka.  

 
e) Výzva JM předkládat podněty k návrhu struktury programů Progres (tyto programy 

nahradí od 1. 1. 2017 PRVOUK).  Konečný termín předání podnětů na RUK je 31. 3. 
2016, věc zatím nepodléhá projednání ve VR či AS.  Prod. J. Trlifaj předběžně doporučil 
zůstat u schématu tři projekty sekční plus dva mezioborové s tím, že bude třeba zjistit 
více informací o způsobu přidělování plánovaných vyšších bonusů na mezioborové 
projekty. Prod. O. Čepek se zajímal o tuto bonifikaci.  
 

f) Stížnost proti rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže TAČR (neudělení grantu doc. M. 
Nečaskému v 3. soutěži v programu OMEGA) nebyla vyslyšena. 

 
g) Na výzvu k pozvání profesora z College de France, v rámci meziuniverzitní dohody, 

žádné pracoviště MFF UK neodpovědělo. Termín vypršel 15. 2. 2016.  
 

h) Fond mobility UK – jarní kolo: interní termín pro předložení návrhů na OVZS je stanovený 
na 23. 3. 2016. 

 
i) Cestou RUK byl podán návrh na jmenování prof. J. Hály členem předsednictva TA ČR 

(podklady připravil prod. V. Baumruk).  
 

j) Prod. J. Trlifaj citoval pozoruhodné pasáže z nedávno schválené Národní politiky 
výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020, viz: 
http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=770177  

 
k) Horizont 2020 

i)         Dny Horizontu H2020 na Univerzitě Karlově v Praze: programu dne 23. 2. 2016 se 
zúčastnila vedoucí OVZS, dne 25. 2. 2016 plánuje účast prod. J. Trlifaj.  

ii)        Katolická univerzita Leuven (KUL): UK navázala s KUL strategické partnerství; 
KUL nabídla univerzitě své zkušenosti v projektové podpoře i finanční prostředky 
na přípravu společných projektů. Prod. J. Trlifaj konstatoval, že informace 
o termínech 25. 2. 2016 a 17. 6. 2016 ani formuláře pro podávání Exploratory 
Grant Proposal (EGP) nedostala MFF UK cestou EC RUK, ale jen díky známostem 
jednoho z žadatelů na KUL.  
Stalo se po KD: JM napsala 8. 3. 2016 všem děkanům UK dopis, v němž jim 
vytýká slabý zájem o spolupráci s KUL a důrazně žádá o větší podporu 
mezinárodní vědy na fakultách. Následnou korespondencí prod. J. Trlifaje a 
děkana s pror. L. Rovnou a pracovnicí Evropského centra UK Mgr. A. Jiroudkovou 
bylo ověřeno, že výtky JM se MFF UK netýkaly, protože fakulta patří 
k nejaktivnějším a mohla by ostatním sloužit za příklad; dva z celkových čtyř 
podaných návrhů jsou právě z MFF UK. Rovněž částka poskytovaná KUL na jeden 
EGP není paušálně 10 tis. eur, ale je stanovena podle skutečných nákladů, 
nejvýše je však 3 tis. eur.  

iii) Dne 9. 2. 2016 proběhla na RUK prezentace vysoutěžených poradenských firem 
(GRANT Garant s.r.o. a eNovation (Innovation Leadership Agency)) na podporu 
podávání návrhů projektů v H2020. Mechanismus podpory: zájemce vyplní 
formulář/přihlášku k odběru služby poradenské firmy na: 

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=770177
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https://docs.google.com/forms/d/1kA5Dnox7HPqelBBvfjhBhZd4hDHok9jenejldjXW
JM8/viewform?c=0&w=1 
RUK: „Formulář slouží k závaznému odběru služeb poradenské firmy pro psaní 
návrhů projektů v H2020. Upřednostňovány budou projekty, ve kterých je UK v roli 
koordinátora, a ve kterých figuruje zkušený vědec zaměstnaný na UK. Po vyplnění 
všech údajů a odeslání formuláře bude Vaše žádost posouzena odbornou komisí.  
V případě koordinátorských projektů musí být tento formulář vyplněn alespoň 
7 měsíců před uzávěrkou grantových přihlášek do H2020. Povinnou součástí 
tohoto formuláře je rovněž souhlas Vaší fakulty, ten prosím zašlete nascanovaný 
na adresu adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz. Vše ostatní prosím vyplňujte pouze do 
tohoto formuláře.“ 
Na základě přihlášky proběhne malé výběrové řízení a firma, která uspěje, pak 
komunikuje přímo s navrhovatelem projektu. 

 
l) Univerzita Innopolis v Tatarstánu projevila zájem navázat s MFF UK spolupráci cílenou 

zejména na studentskou výměnu. Univerzita Innopolis se snaží získat studenty na 
nabídku studia počítačových věd (computer science) a jejich aplikací. V bakalářských 
programech lze na jmenované univerzitě studovat obory: Software Engineering, Artificial 
Intelligence, Data Science, Robotics, v magisterských programech obory: Software 
Engineering, Big Data, Secure Systems and Network Engineering, Robotics. Veškeré 
studium je vedeno v angličtině.  Svou nabídku univerzita šířila i cestou Akademické 
informační agentury. MFF UK nebude na nabídku reagovat.  

 
m) Od 22. 1. 2016 mají všichni zaměstnanci UK přístup do databáze ANLUPA - strážce 

výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními 
a zahraničními poskytovateli grantů. Přístup z adresy: 
https://www.anlupa.cz/ 
Po kliknutí na "přihlásit se" a výběru UK je možné se do aplikace přihlásit stejnými 
uživatelskými údaji jako v případě jiných aplikací UK. Po přihlášení lze nastavit Strážce 
výzev, Sledované výzvy nebo jen Vyhledávat ve výzvách. 

 
n) Pror. J. Konvalinka zaslal dopis s informací, že byl zakoupen analytický nástroj InCites 

určený pro bibliometrické hodnocení výsledků vědecké a tvůrčí činnosti. Školení k tomu 
se bude konat 15. 3. 2016, z MFF UK projevil zájem prod. V. Baumruk.  

 
o) Tzv. Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK, která se řídí Opatřením rektora 

č. 15/2015, viz: http://www.cuni.cz/UK-6759.html. 
Podle instrukce z RUK může MFF UK vybrat ze své produkce dvě monografie. T: 24. 3. 
2016. 

 
p) Vláda schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020, viz 

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=770177  
 

q) Spolupráce se zahraničím 
i) Smlouva mezi UK a Univerzitou v Eugene (Oregon, USA) je podle informací RUK 

v nejvyšším stádiu dokončení, konečné připomínky z obou stran jsou 
vypořádávány. 

ii) Ateneo de Manila: v Praze se v dubnu 2016 uskuteční 5. konference asijských 
rektorů, to bude příhodná příležitost pro podpis memoranda o spolupráci s MFF 
UK.  

iii) Den UK ve Švýcarsku (14. až 16. 3. 2016; Ženeva, Lausanne) – MFF UK se 
nezúčastní, protože s institucemi, které budou navštíveny, nerozvíjí spolupráci.  

iv) UK připravuje svou prezentaci v USA (léto 2016) a na španělských univerzitách 
(podzim 2016).   

v) Dopis ohledně možné spolupráce v oblasti studia, který děkanovi přišel z UPC 
Barcelona, dostal k vyřízení standardním postupem prod. J. Trlifaj.  

 
r) Vedoucí OVZS připravuje ke zveřejnění na webu informace o fakultních mezinárodních 

smlouvách (přání prod. P. Kolmana).   
 

https://docs.google.com/forms/d/1kA5Dnox7HPqelBBvfjhBhZd4hDHok9jenejldjXWJM8/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1kA5Dnox7HPqelBBvfjhBhZd4hDHok9jenejldjXWJM8/viewform?c=0&w=1
https://www.anlupa.cz/
http://www.cuni.cz/UK-6759.html
http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=770177
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s) Akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK: pror. A. 
Gerloch poslal děkanovi analýzu vytíženosti těchto oborů za období do 1. ledna 2007 do 
31. prosince 2015.  

 
t) Prod. J. Trlifaj navázal na bod 1. n) zápisu KD konaného dne 13. 1. 2016 a doporučil, aby 

návrh na zavedení/povolení elektronického hlasování habilitačních a hodnoticích komisí 
napsal prorektorovi pro akademické kvalifikace UK děkan fakulty. Návrh jsou ochotni 
svým podpisem podpořit také děkan PřF UK a děkanka FF UK. Text dopisu připraví prod. 
J. Trlifaj.   

 
u) Oslava 60 let trvání Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně (Rusko): jednou 

z akcí jsou Dny České republiky v SÚJV, naplánované na 29. až 31. března 2016. 
Naváže na ně zasedání vládních zmocněnců členských zemí (4. dubna 2016) a 
slavnostní setkání vrcholných představitelů členských zemí a zástupců vedení SÚJV (5. 
dubna 2016). Děkan obdržel pozvání k účasti na Dnech ČR. Zastoupí ho prod. L. Skrbek.  

 
v) Čtvrtstoletí Humboldtova klubu v České republice: slavnostního setkání konaného při této 

příležitosti ve středu 2. března 2016 odpoledne se za vedení fakulty zúčastní prod. J. 
Trlifaj. Současným předsedou českého Humboldtova klubu je prof. Jan Franc z MFF UK. 
O výročí napsal například Akademický bulletin, viz: 
http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1785.html 

 
w) Dne 18. února 2016 byla slavnostně odhalena pamětní deska Ernsta Macha na budově 

UK na Ovocném trhu č. 7, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2016-02-mach/ 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Studentská anketa za ZS 2015/2016: předsedkyně fakultní komise pro anketu doc. H. 

Valentová předala cestou prod. F. Chmelíka několik sestav pro děkana: připomínky 
k výuce – předmětům, připomínky k výuce – vyučujícím, připomínky k obecným tématům. 
Dále dostal děkan slovní vyjádření studentů a schválil jejich zveřejnění. Ocenění anketou 
nejlépe hodnocených pedagogů se uskuteční po Strouhalovské přednášce 2. 3. 2016. 
Komise pro studentskou anketu se sejde, aby vyhodnotila její průběh.   
Stalo se po KD: výsledky ankety jsou zveřejněné na webu, viz: 
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2016q1/000745.html 

 
b) Prod. F. Chmelík jako předseda fakultní disciplinární komise (dále DK) předložil děkanovi 

návrh na vyloučení studenta J. M. ze studia na MFF UK.  
Stalo se po KD: Děkan návrhu DK vyhověl a studenta vyloučil.  

 
c) Informace o výši poplatků spojených se studiem (dopis pror. M. Králíčkové z 12. 2. 2016, 

UKRUK-1891/2016/III) bude vyvěšena na fakultní úřední desce.  
 

d) Na dotaz Informačního, poradenského a sociálního centra UK sdělil prod. F. Chmelík, že 
na MFF UK v současné době nestuduje nikdo se statusem uprchlíka/azylanta a nikdo 
takový se zatím ke studiu ani nehlásí. Kontaktní osobou pro záležitosti těchto osob je za 
MFF UK pracovník studijního oddělení Bc. Stanislav Veselý. 

 
e) Děkan vydá, po projednání v KD, Příkaz děkana č. 1/2016, organizačně administrativní 

opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 
2016/2017. Návrh výnosu předložil prod. F. Chmelík. 
Stalo se po KD: Příkaz byl vydán, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik01.htm 
 

f) Magisterská promoce dne 28. dubna 2016, 10:30, ve Velké aule Karolina, proběhne za 
osobní účasti děkana fakulty. Promotorem bude prof. A. Pultr. 

http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1785.html
http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/konalo-se/2016-02-mach/
http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/stud-l/2016q1/000745.html
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/prik01.htm
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g) KD akceptovalo námět prod. F. Chmelíka vyjednat s Fakultou strojní ČVUT dohodu 

o vzájemném zpřístupnění výuky, analogickou jaké má MFF UK uzavřeny s FJFI, FIT a 
FEL. Nechť tedy prod. F. Chmelík v tomto duchu jedná.   

 
h) Časový plán letošního úvodního soustředění studentů 1. ročníku MFF UK na Albeři: první 

turnus (4. až 7. 9.) – Fyzika, druhý turnus (7. až 10. 9.) – Informatika, třetí turnus (10. až 
13. 9.) – Matematika. Besedy s děkanem jsou předběžně plánovány takto: 6., 8. a 10. 9. 
2016.  

 
Prod. P. Kolman 
i) Rozvoj distančních prvků a spolupráce s UK: prod. P. Kolman poděkoval prod. M. 

Rokytovi za návrh fakultního reprezentanta do univerzitní pracovní skupiny. Navržen byl 
Mgr. Zdeněk Halas, DiS, Ph.D. 

 
j) Prod. P. Kolman navštívil spolu s prod. O. Čepkem společnost Ipsos, která zpracovává 

žebříček fakult pro Hospodářské noviny. Zjistili, že metodika, podle které hodnocení firma 
provedla, není ta, kterou HN deklarovaly. Tato okolnost vedla kolegium k myšlence, že 
MFF UK se bude podobných „vyhodnocování“ zúčastňovat jen tehdy, bude-li použitá 
metodika v plné míře zveřejněna a zároveň budou zveřejněna i data z jednotlivých škol, 
na základě kterých bude žebříček postaven.  

 
k) Rektor UK vydal harmonogram akademického roku 2016/2017, přičemž bylo vyhověno 

připomínkám z MFF UK. Prod. P. Kolman navrhne harmonogram fakultní.  Univerzitní 
harmonogram je obsažen v Opatření rektora č. 3/2016, viz:  
http://www.cuni.cz/UK-7357.html 

 
l) Prod. P. Kolman se obrátil na sekční proděkany s otázkou, zda je reálné dohodnout do 

konce března t. r., které předměty budou nabízeny v příštím akademickém roce jako 
vyučované anglicky. Informace o anglicky vyučovaných předmětech je podstatná pro 
studenty přijíždějící na MFF UK v rámci programu Erasmus a na základě dohod. 
Proděkani O. Čepek a M. Rokyta odpověděli kladně. Prod. P. Kolman záležitost ještě 
probere na schůzce s garanty studijních programů dne 10. 3. 2016.  

 
m) Karolinka 

i) Anglická karolinka na fakultním webu – nefungující odkazy na předměty v SIS: 
prod. P. Kolman informoval kolegium prostřednictvím e-mailu o technických 
potížích na straně ÚVT UK/ERUDIO (nefungující odkazy na předměty v SIS), 
k nimž by nemělo docházet, neboť jde o tzv. garantované odkazy, tedy odkazy ve 
formátu, u kterého firma Erudio zaručuje, že budou soustavně fungovat. Sjednání 
nápravy trvalo 10 dní, což není uspokojivé.  

ii) Doktorská karolinka – další postup (anglická verze, v html): podklady pro studijní 
programy Matematika a Informatika v českém jazyce jsou hotové. KD souhlasí 
nezveřejňovat aktualizovanou verzi karolinky po částech, ale počkat na všechny tři 
části (tj. M, I, F). Prod. P. Kolman navrhl zveřejnit aktualizovanou doktorskou 
karolinku po dokončení také v html podobě, obdobně jako u karolinky pro 
bakalářské a magisterské programy; dále požádal o přípravu podkladů pro 
anglickou mutaci do konce dubna 2016. Kolegium souhlasilo. 

 
n) Vedoucí školicích pracovišť a individuální studijní plány (ISP): na žádost vedení fakulty 

byla do SIS doplněna část pro vyjádření souhlasu vedoucího školicího pracoviště s ISP. 
Dosavadní situace s ústavy AV ČR, které se podílejí na výchově doktorandů, je taková, 
že ačkoliv za školicí pracoviště je považován ústav jako celek, ne vždy vyjadřoval 
souhlas jeho ředitel; často to byl vedoucí oddělení. Kolegium hovořilo o postupu do 
budoucna, zvažovalo přidržet se dosavadní praxe, kdy se e-maily neposílaly řediteli 
ústavu, ale na STUD, jehož referentky pokyn ručně přeposlaly konkrétnímu 
vedoucímu/školiteli doktoranda. Sekční proděkani M. Rokyta a O. Čepek s tímto řešením 
souhlasili, ale nebyl znám názor prod. V. Baumruka a děkan dával přednost uniformnímu 
řešení, tzn. spojení ústav – ředitel. KD definitivní rozhodnutí odložilo na příští schůzi, až 
bude přítomen proděkan pro sekci F.  

http://www.cuni.cz/UK-7357.html
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o) Ukončení dosavadního akreditačního procesu bakalářských, magisterských a 

doktorských studijních programů a oborů na UK – přípis od prof. R. Wildové, členky KR 
UK, ze dne 11. 2. 2016 (UKRUK/1882/2016). Důsledek novely zákona o VŠ.  

 
p) Děkan, se souhlasem kolegia děkana sděleným korespondenčně, předložil 

Akademickému senátu MFF UK k vyjádření návrh akreditace magisterského studijního 
programu Bioinformatika. S ohledem na bod sub o) požádal předsednictvo AS MFF UK 
o stanovisko.  
Stalo se po KD: Kvůli časové posloupnosti zasedání Akademického senátu MFF UK a 
Vědecké rady MFF UK (oba orgány zasedaly dne 2. 3. 2016) děkan požádal, aby se 
k návrhu akreditace vyslovilo předsednictvo senátu. To umožnilo předložit věc ke 
schválení VR již se znalostí názoru PAS.  

 
q) Prod. P. Kolman projedná s pror. M. Králíčkovou postup Kolejí a menz UK při 

stanovování cen za ubytování: pro studenty studující v jiných než českých programech 
jsou ceny nadstandardní.  Vedení KaM se odvolává na opatření svého ředitele, která pro 
studenty - samoplátce stanovují vyšší ceny (Opatření ředitele č. 9/2015 a Opatření 
ředitele č. 19/2015). Prod. P. Kolman považuje tento postup za porušení vnitřního 
univerzitního předpisu Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, 
konkrétně čl. 11, odst. 4. 
Stalo se po KD: Stížnost na neoprávněnost popsaného postupu byla vyřízena kladně, 
s účinností od 1. 3. 2016 bylo opatření ředitele KaM zrušeno. KaM jsou ochotny 
ubytovávat i studenty anglických programů ve standardních podmínkách a za standardní 
ceny, viz: 

     http://kam.cuni.cz/KAM-202.html?news=2166&locale=cz 
 

r) Prod. P. Kolman požádal, na základě zájmu uchazečů z USA o studium v našich 
anglických programech, pror. M. Králíčkovou o zapojení univerzity do tzv. U. S. Federal 
aid program, poskytujícího půjčky na studium.   

 
s) Námět prod. P. Kolmana, k němuž mu dala inspiraci např. webová stránka Fakulty 

informatiky MU v Brně, viz: 
http://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/index.xhtml.cs 
totiž aby MFF UK uváděla na svém webu informace o financování doktorského studia, 
KD zatím odložilo, protože průměrná výše stipendia je údaj spíše zavádějící a důkladné 
zpracování dat svědčících o celé škále stipendií nemá momentálně kdo zajistit; prod. P. 
Kolman neměl v úmyslu se úkolu ujmout.  

 
 

 
3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník 
a) Projednání tohoto bodu se zúčastnila vedoucí HOSP Ing. D. Lanková. Děkan rozhodl 

o způsobu účtování a vykazování kofinancování fakulty u osobních nákladů z projektů 
GA ČR. K jednotlivým projektům bude zřízen nadřazený součtový rozpočet pro sledování 
celkových nákladů (pouze informativní) a dále bude vytvořen podúčet s příznakem 1 za 
číselným označením AKCE projektu, kam bude jednorázově zaúčtován příspěvek fakulty 
a kam budou účtovány podíly osobních nákladů, hrazených fakultou. Na základní typ 
akce bude rozpočtován zdroj grantové agentury a budou účtovány pouze osobní náklady, 
hrazené GAČR. Na konci období bude možno jednoznačně určit, které zdroje vykazují 
zůstatek, případně přečerpání apod. 
 

b) Kolegium vyslechlo informaci Ing. D. Lankové o poradě tajemníků svolané na dnešní den 
kvestorkou UK. Ing. D. Lanková na poradě zastupovala Ing. A. Lísku.  

 
c) Hospodářské oddělení zpracovalo závěrku hospodaření MFF UK za rok 2015. Podklady 

byly dne 18. 2. 2016 zaslány ekonomické komisi AS MFF, dne 25. 2. 2016 závěrku 

http://kam.cuni.cz/KAM-202.html?news=2166&locale=cz
http://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/index.xhtml.cs
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projednají zástupci EK s tajemníkem a vedoucí HOSP, následně plénum senátu na svém 
zasedání dne 2. 3. 2016. 

 
d) Tajemník zajistí přípravu podkladů pro vypsání veřejné zakázky na natáčení přednášek 

počínaje zimním semestrem akad. roku 2016/2017.  
 

e) Dotaz studentky FJFI ČVUT na přístupnost záznamu přednášky z Obecné teorie relativity 
vyřídí prod. F. Chmelík, v daném případě kladně, neboť MFF UK uzavřela s FJFI ČVUT 
dohodu o vzájemném zpřístupnění výuky. Požadavky tohoto typu je prod. F. Chmelík 
připraven vyřizovat rovnou, mohou tedy být adresovány nebo přeposílány jemu.  

 
f) Roční plán interního auditu na MFF UK pro rok 2016: kolegium schválilo návrh předem 

písemně předložený tajemníkem fakulty. Plán je základem, který lze podle potřeby 
doplňovat.  

 
g) V souvislosti s plánovanou implementací systému VERSO děkan po projednání v KD 

rozhodl, že s ohledem na citlivost dat, která budou v systému k dispozici (zejména jde 
o mzdy), budou mít k těmto informacím přístup výhradě vedoucí pracovišť a oddělení 
děkanátu.  

 
h) Pronájmy, zapůjčování prostor: 

i) Akce Open BSD hackathon (organizátor Mgr. Martin Děcký, Ph.D., 18. až 22. 7. 
2016, posluchárny S6 – S7): děkan po projednání v KD souhlasil s 50% slevou 
z nájmu.  

ii) Akce mDevTalk (refektář, 31. 3. 2016 od 16.00 do 22.00 hod.): děkan po 
projednání v KD souhlasil s nájemným ve výši 1.000,- Kč. 

iii) Konference Cesty k matematice (refektář a posluchárny S9 a S10, 22. 9. a 23. 9. 
2016, pořádá MFF UK a JČMF): děkan po projednání v KD souhlasil s bezplatným 
zapůjčením poslucháren a pronájmem refektáře za režijní cenu 1000,- Kč.  

iv) Přednáška prof. J. Nešetřila Matematika a umění dne 16. 3. 2016 od 16:00 do 
18:00 hodin: děkan po projednání v KD souhlasil se zapůjčením refektáře za režijní 
cenu 1.000,- Kč. 

v) Základní umělecká škola Praha 6 projevila zájem uspořádat v refektáři několik 
koncertů svých pedagogů a žáků v období na konci roku 2016 a na začátku roku 
2017: děkan po projednání v KD souhlasil s 50% slevou z nájemného. 

 
i) Na fakultu se obrátil velvyslanec Maďarska v Praze s žádostí, aby maďarské 

zastupitelství mohlo dát renovovat pamětní desku knížete Ference Rákócziho II., 
umístěnou na malostranské budově MFF UK.  KD nemělo žádné námitky, podrobnosti 
dojedná tajemník fakulty.  

 
j) Tajemník poslal vedoucím pracovišť fakulty dva důležité e-maily: 

i) dne 10. 2. 2016 informace k veřejným zakázkám; 
ii) dne 12. 2. 2016 upozornění na to, že začleňování grantových prostředků do mezd 

se týká rovněž technických a administrativních pracovníků, pro něž jsou 
v projektech plánovány mzdové prostředky (a kteří nejsou zaměstnáni výhradně na 
grant).  

 
k) Prostory potřebné pro zajištění další činnosti fakulty/děkanátu: proběhla diskuse KD.  
 
Děkan 
l) Děkan přislíbil záštitu MFF UK nad celostátním kolem Matematické olympiády 

(slavnostního zahájení dne 3. dubna 2016 se osobně zúčastní). Záštitu nad soutěží dále 
přislíbily/převzaly Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky. KD 
souhlasilo s finanční odměnou ve výši 3.000,- Kč za jedno z prvních míst v kategorii A.  
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4. PROVOZ A ROZVOJ 
 
Prod. L. Skrbek 
a) Výstavba pavilonu pro M a I 

i) V úterý dne 23. 2. 2016 proběhl v Troji kontrolní den s firmou Technico Opava. 
Jsou dolaďovány podrobnosti před odevzdáním prováděcího projektu pro pavilon 
M+I, bylo dohodnuto, že projekt bude předán během příštího kontrolního dne, a to 
8. března 2016. 

ii) Protože stav prováděcího projektu vzbuzuje u zástupců investora (investorem je 
MFF UK) obavy týkající se jeho kvality a kompletnosti, souhlasil děkan po 
projednání v KD s tím, že prováděcí projekt bude před převzetím díla podroben 
nezávislé hloubkové kontrole, kterou provede specializovaná firma Project 
Management Service, s.r.o. Firma se zavázala provést kontrolu do dvou týdnů od 
převzetí dokumentace. 

 
b) Prod. L. Skrbek informoval o stavu připravenosti stavebních prací podle požadavků 

jednotlivých pracovišť MFF UK a dále nutných oprav a havárií. Akce byly sdruženy do 
balíčků obsahujících práce podobného charakteru a byla na ně vyhlášena výběrová 
řízení v souladu s podmínkami o zadávání veřejných zakázek. Je ustavena sedmičlenná 
komise (včetně zástupce ekonomické komise senátu MFF UK), která bude v pondělí 29. 
2. vybírat podle zadávacích podmínek zhotovitele. 

 
c) Prod. L. Skrbek informoval o vývoji situace v zajištění agendy fakultního energetika.  

 
d) Vzhledem k tomu, že pronájem prostor firmě Vakuum Praha je nyní regulován dvěma 

nezávislými smlouvami, na dílnu a na kancelářské prostory, z nichž jedné končí platnost, 
byla již započata jednání o vytvoření nové nájemní smlouvy a o úpravách nájemních 
podmínek tak, aby vše bylo v souladu se současnou legislativou UK a byly zohledněny 
nové skutečnosti, jako jsou např. nová pasportizace, změny cen energií, cen odvozu 
odpadků, úklidu atd. 

 
e) KD pověřilo prod. L. Skrbka, aby předložil koncepci slavnostního setkání při příležitosti 

dokončení dvou stavebních a jedné přístrojové akce OP VaVpI. Počítá se s účastí 
významných hostů (např. JM, prorektorů UK, zástupců MŠMT) a zástupců tisku. Akce je 
plánována na duben a proběhne v nově rekonstruované posluchárně T1. 

 
OP VVV – referovali doc. C. Matyska a RNDr. H. Nyklová  
f) KD prodiskutovalo informace o zpracovávaných projektech (např. nové excelentní týmy, 

excelentní výzkum, projekt „hostující profesoři“ ad.), lhůtách pro jejich podání, 
očekávaných výzvách, ministerských školeních a klopotném dobývání relevantních 
informací. Protože tyto záležitosti procházejí neustálým vývojem a změnami, nepostihuje 
je tento zápis všechny a v detailech.  
Stalo se po KD: Dr. H. Nyklová poslala kolegiu tabulku s přehledem požadavků MFF UK 
v rámci projektu RUK-32-2015 (ESF, celková suma pro MFF UK: 18 MKč) – návrh částek 
na jednotlivé projekty (osobní náklady plus režie 40 %). KD návrh korespondenčně 
akceptovalo.  
 

g) OP VVV - výzva č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik 
průřezových témat a mezipředmětových vztahů: rektor UK sdělil děkanovi svým dopisem 
z 15. 2. 2016, že v souladu s podmínkou výzvy, která umožňuje předložení pouze dvou 
projektových žádostí za organizaci, budou za UK předloženy tyto projektové žádosti: 
i) Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a 
gramotnosti (zapojené fakulty: PedF, FF, PřF, MFF) a ii) Podpora pregramotnosti 
v předškolním vzdělávání (zapojené fakulty: PedF, FF, PřF, MFF). Didaktické projekty 
jsou tvořené pod vedením týmu z Pedagogické fakulty UK, jehož členy – kontaktními 
osobami za MFF UK jsou doc. L. Dvořák a doc. J. Robová. 

 
h) Projekty typu "proof of concept" spadající do Operačního programu „Praha pól růstu“: 

vážný zájem projevil prof. J. Hajič, o zapojení se uvažuje doc. T. Halenka. Druhý ze 
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jmenovaných pracovníků ještě zvažuje aplikaci v rámci GAMA UK – TAČR, podobně jako 
kolegové (bez titulů) J. Gemrot, R. Kráĺ a P. Surynek.  

 
i) Personální záležitosti 

i) Jednání prod. V. Baumruka s RNDr. Z. Bubeníkovou vyústilo v přijetí Z. 
Bubeníkové od 1. 3. 2016, na plný úvazek, do sekce fyziky, zatím na jeden rok, na 
přípravu projektů fyzikální sekce. Analogicky k tomu RNDr. Helena Nyklová spadá 
od 1. 3. 2016 pod sekci I a bude mít na starosti převážně informatické projekty. 

ii) Technologický skaut v rámci projektu CPPT. V připravovaném projektu se MFF UK 
uchází o jeden úvazek skauta plus další úvazek na skauta – juniora (typicky 
studenta). Zatím je za MFF UK nahlášena jako skaut RNDr. K. Šolcová do konce 
června 2016, s otevřenou možností změny. Prod. M. Vlach znovu nastolil otázku 
přijetí pracovní síly, která zajistí agendu smluvního výzkumu a současně by mohla 
zastat roli technologického skauta, protože jde o vzájemně provázané úkoly. Zda 
CPPT projekt získá, ovšem není jisté. Tajemník sdělil, že na pozici na OVZS 
(smluvní výzkum plus agenda OVZS) se přihlásily celkem 4 adeptky, a poukázal 
na poměrně napjatou personální situaci na OVZS. Prod. O. Čepek sdělil, že 
kolegium informatické sekce hovořilo o pracovním vytížení zaměstnaneckého 
oddělení a dalo do zápisu ze svého jednání doporučení posílit PERS. Po diskusi 
bylo dohodnuto, že 26. 2. 2016 se sejdou děkan, tajemník, prod. M. Vlach, doc. C. 
Matyska a vedoucí OVZS, aby prodiskutovali další postup a případně posoudili 
přihlášky reagující na inzerát. Technologické skautství a smluvní výzkum budou 
spadat pod OVZS.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
Děkan 
a) Prodlužování smluv OA a AVP – je hotová osnova profesního životopisu jako příloha 

k návrhu na prodloužení pracovního poměru; děkan vydá, po kladném projednání v KD, 
novelu Směrnice děkana č. 7/2015, závazné pokyny pro uzavírání pracovně právních 
vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Novela rozšiřuje 
původní směrnici o pasáž týkající se právě prodlužování smluv OA a AVP.  
Stalo se po KD: Směrnice děkana č. 1/2016 byla vydána, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer01.htm 

 
b) Katedra aplikované matematiky hledá vhodného adepta na místo odborného asistenta, 

české a anglické znění inzerátu ke zveřejnění na fakultním webu a k šíření v zahraničí 
pošle prod. O. Čepek. Oficiální vypsání výběrového řízení na toto místo bude součástí 
inzerátu v rámci jarního kola konkursů fakulty. 

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Dny s Českou spořitelnou: MFF UK se neplánuje angažovat. Prod. M. Vlach (resp. dr. K. 

Houžvičková Šolcová) může jmenovanému finančnímu domu nabídnout účast 
v Partnerském firemním programu.  

 
b) Prod. M. Vlach seznámil s dosavadní přípravou křtu fakultního vína na „Den π“ (14. 3.) a 

organizací doprovodných propagačních akcí. Podrobnosti rozešle OMK příští týden.  
 

c) Diskuse na RUK ohledně veletrhů vysokoškolského vzdělávání a účasti Univerzity 
Karlovy na nich: KD se shodlo na tom, že pro MFF UK se jako nejvhodnější a časově 
zvládnutelné jeví český veletrh Gaudeamus a vedle toho ještě vybrané vhodné veletrhy 
v ČR a na Slovensku. Rozhodnutí o účasti je v kompetenci prod. M. Vlacha.  

 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer01.htm
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d) Matfyz Science centrum, zaměřené na M, F a I: kolegium dostalo předem písemný 
ideový návrh prod. M. Vlacha a vyslovilo mu podporu, přičemž časový výhled pro 
zahájení činnosti centra se blíží k měsícům září či říjnu 2017. Umístění úzce souvisí se 
stavbou trojského pavilonu pro M a I.  

 
e) Výzkumný ústav sladovnictví a pivovarnictví, mající zájem o spolupráci s fakultou 

(zejména s odborníky z KCHFO), nabízí možnost exkurse pro vedení fakulty. Prod. M. 
Vlach pošle návrh termínů e-mailem. 

 
f) Cena Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2015: po projednání s členy KD děkan 

navrhne panu rektorovi ocenit projekt Rande s fyzikou.  
Stalo se po KD: Navržený projekt se dostal spolu s dalším návrhem do užšího kola. 
O výsledku rozhodne KR 16. 3. 2016. 

 
g) Cena děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace: návrhy do 31. 3. 2016. Statut soutěže 

je ve Směrnici děkana č. 11/2015, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm 
 

h) Personální záležitosti 
i) Na místo Bc. K. Linhardtové byla do OMK vybrána - ze 40 zájemkyň/zájemců - 

Mgr. Anna Hrabáková.  Nastoupí 1. 3. 2016. 
ii) Děkan se souhlasem KD vyhověl žádosti prod. M. Vlacha o úvazek na zajištění 

činností souvisejících s fakultním webem, změnou jeho struktury a přechodem na 
nový redakční systém. Od oddělení PSíK je tak částečně převezme OMK (půjde 
o ideovou a programovou stránku webu, kdežto technické zajištění zůstane 
v kompetenci PSíK). Děkanova představa je taková, že nový pracovník by měl být 
na OMK zaměstnán nejpozději v době, kdy dodavatel nového webu začne plnit 
dodávku. Výběrové řízení na dodávku nového webu děkan předpokládá v červnu 
2016.  

iii) Tajemník kolegium informoval, že obdržel požadavek od vedoucího 
reprografického střediska a vedoucího nakladatelství MatfyzPress na přijetí 
administrativní síly. Prod. M. Vlach sdělil, že o tomto nároku ví. Tajemník prověří, 
zda byly splněny podmínky, stanovené při přijímání Ing. Z. Šediny (kladný výsledek 
hospodaření pracoviště); pokud ano, navrhl vyhovět částečným pracovním 
úvazkem, dočasně.  
K poznámce prod. M. Rokyty (třetí ediční řada MatfyzPress) uvedl prod. M. Vlach, 
že eviduje mezi záležitostmi, které čekají na dořešení. Odborná edice také 
vyžaduje povzbudit, momentálně skomírá. Naopak potěšitelné je, že fakultní 
nakladatelství převezme v dohledné době svou první elektronickou publikaci - titul 
autorů doc. L. Dvořáka, RNDr. M. Kekule a RNDr. V. Žáka.  

 
i) V pátek 26. 2. 2016 zasedá fakultní propagační komise. Bude se zabývat mj. efektivitou 

hromadné korespondence, efektivitou vybraných akcí, nominací na inspirativní osobnost 
do 30 let pro časopis Forbes a také nominacemi na Cenu za reprezentaci a propagaci 
MFF UK. 
Stalo se po KD: Cenu děkana získal projekt Československo 38-89. Více na: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-cenaprop/ 
  

j) Projekt Juniorská univerzita na Univerzitě Karlově – dotaz pror. M. Králíčkové na účast 
MFF UK v ZS 2016/2017: MFF UK svou účast potvrdila, jako kontaktní osobu určila opět 
RNDr. Tomáše Kekule, Ph.D. (KVOF). 

 
k) Dotace MŠMT 

i) Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 2016 jsou 
pro MFF UK příznivé, fakulta se svou žádostí o finanční podporu uspěla (280 tis. 
Kč), získané prostředky napomohou OVVP, zejména při pořádání 
korespondenčních seminářů. 

ii) Prod. M. Vlach projednal s vedoucí HOSP a vedoucí OVVP finanční otázky 
spojené s činností OVVP.   

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer11.htm
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-03-cenaprop/
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iii) Odbor pro mládež MŠMT urgoval vypořádání finančních dotací za rok 2015, termín 
byl určen na konec ledna 2016. Díky zásahu prod. M. Vlacha a dr. A. Havlíčkové 
se podařilo zvládnout rozruch vyvolaný tím, že studenti za věc odpovědní nechali 
odevzdání dokumentů na úplně poslední den lhůty. Děkan vyjádřil podiv na tím, že 
zprávy před jejich odevzdáním na MŠMT nekontroluje příslušný pracovník OVVP, 
protože už to by vyvolalo povinnost mít dokumenty hotové s předstihem. Prod. M. 
Vlach zmínil, že se s vedoucí OVVP již dohodl na krocích, které opakování takové 
situace zamezí.  

 
l) Odkoupení domény matfyzpress.cz děkan po projednání v KD schválil. (Nákup za 

symbolickou cenu 1 Kč.) Dořešením záležitosti byl pověřen ing. Z. Šedina.  
 

m) Prod. M. Vlach informoval o poptávce po několikadenní stáži pro mimopražské 
středoškoláky na MFF UK. KD bylo toho názoru, že styl výuky na fakultě není pro stáže 
vhodný, proto se ostatně soustředí síly propagačních pracovníků na pořádání speciálních 
návštěvních Dnů. Výjimku mohou tvořit studenti tzv. Fakultních škol (po předchozí 
domluvě s RNDr. D. Mandíkovou). 

 
n) Dne 8. 3. 2016 přijedou do Prahy koordinátoři programu Erasmus z evropských škol, 

během jejich návštěvy na MFF UK je provedou RNDr. K. Houžvičková Šolcová a RNDr. 
O. Pangrác, Ph.D. 

 
o) Den Alumni: připravuje se tzv. zlatá promoce absolventů UK (50 let po promoci), MFF UK 

se k akci připojí, účast v taláru již přislíbili děkan fakulty a prof. Z. Němeček jako 
předseda fakultního spolku Alumni. Současně proběhne Den CŽV a prohlídka Karolina. 
Výbor Matfyz Alumni odhlasoval na svém včerejším jednání změnu v délce platnosti 
členství (vznik 9 letého a doživotního členství). V přípravě je také smlouva mezi spolkem 
Matfyz Alumni a Alumni UK.  

 
p) Nový příspěvek na fakultním webu: Einsteinovy gravitační vlny prokázány. Po sto letech. 

Konečně! Viz: 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-02-gravitacnivlny/ 

 
q) Rotunda sv. Václava – ČT odvysílala pořad, viz: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100214/video/452662 
 

r) Časopis Týden uveřejnil žebříček nejlepších vysokých škol. Za Univerzitu Karlovu mu 
poskytlo podklady tiskové oddělení UK (Mgr. V. Hájek a jeho tým). MFF UK obsadila 
v žebříčku druhé místo mezi školami zaměřenými na přírodní vědy. KD se shodlo na tom, 
že diskutovat o metodě sestavování žebříčku formou elektronického chatu není ideální, a 
proto se chatování nezúčastní.  

 
s) Prod. M. Vlach nastínil další možnosti spolupráce fakulty s Českou televizí v oblasti 

popularizační seriálové tvorby. Kolegium dalo prod. M. Vlachovi mandát k jednání s ČT, 
prod. O. Čepek vyjádřil ochotu své sekce spolupracovat při tvorbě pořadu/seriálu 
zaměřeného na informatiku. 

 
t) Fakultní koncerty pořádané v Karolinu převzala po technické a organizační stránce 

RNDr. N. Žaludová (OMK).  
 

u) Prod. M. Vlach tlumočil informaci od Mgr. V. Hájka, tiskového mluvčího UK, že - za 
předpokladu definitivního schválení novely vysokoškolského zákona - bude oficiální 
název vysoké školy „Univerzita Karlova“. To si kromě jiného vyžádá úpravu příslušného 
opatření rektora a pravděpodobně i grafického manuálu UK.  

 
v) KD vzalo na vědomí informaci prod. M. Vlacha o jeho schůzce s doc. Z. Práškovou, 

předsedkyní Nadačního fondu Bernarda Bolzana (NFBB), a s doc. I. Stulíkovou, členkou 
správní rady NFBB; NFBB se uchází o pomoc fakulty při propagaci své činnosti. 

 
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-02-gravitacnivlny/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100214/video/452662
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7. RŮZNÉ 
 

a) Zasedání AS MFF UK dne 2. března 2015 - děkan předložil následující materiály:  
- zprávu o plnění ADZ na rok 2015, 
- návrh ADZ na rok 2016, 
- návrh akreditace magisterského studijního programu Bioinformatika, 
- návrh závěrky hospodaření fakulty k 31. 12. 2015, 
- návrh směrnice děkana, stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů 

MFF UK v Praze, 
- návrh směrnice děkana, stanovení výše úhrad od studentů MFF UK v Praze. 
 

b) Kolegium vzalo na vědomí Usnesení 134. zasedání Pléna České konference rektorů 
(ČKR), Výročního shromáždění ČKR, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 18. února 2016 
v Brně. Usnesení vyjadřuje kromě jiného zklamání ČKR ze současného stavu rozpočtu 
vysokých škol v oblasti vzdělávání. 

 
c) KD vzalo na vědomí informaci děkana o setkání se zástupkyní společnosti Starlift, 

k němuž došlo dne 19. 2. 2016. Za vedení MFF UK se zúčastnili kromě děkana ještě 
proděkani O. Čepek a M. Vlach, Mgr. M. Děcký, Ph.D. 

 
 
Zasedání skončilo v 18:00 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 


