
Zápis z 16. schůze kolegia děkana konané dne 4. května 2016 
(akademický rok 2015/2016) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, V. Baumruk, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, M. Vlach, J. Trlifaj, 
F. Chmelík, C. Matyska j. h. (dopoledne), Mgr. P. Korczok j. h. (na body 2. a 6.) 
L. Skrbek 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:14 hodin. 
 
 
 
1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Spolupráce s Univerzitou v Oregonu: v návaznosti na nedávno podepsanou smlouvu lze 

podávat přihlášky do výběrového řízení na studijní pobyt v LS 2016/2017 v rámci 
meziuniverzitních dohod. Výzva zveřejněna cestou konference stud-l (T: 20. 5. na 
OVZS). 

 
b) Hodnocení závěrečných zpráv projektů GAČR: OVZS pokračuje ve shromažďování 

podkladů; těm, kdo hodnocení dosud nedodali, zaslalo připomenutí. Z hodnocení 
zaslaných v období od 20. 4. 2016 je jedno hodnocení vynikající (dr. P. Kolorenč, Ph.D.), 
jedno s výhradou (jeden ze dvou projektů řešených v sekci F).  

 
c) RUK připomíná seminář pro navrhovatele projektů ve výzvě na MSC projekty H2020 

(omezená kapacita semináře, účast jen vážní zájemci), který se bude konat 14. 6. 2016.  
 

d) Návrhy na kandidáty pro členství v oborové radě GA UK (vedoucí OVZS napsala 
sekčním proděkanům). Jde o 2 – 3 kandidáty do skupiny Informatika a o 4 kandidáty do 
skupiny Fyzika. Kompletní návrhy musí projednat VR MFF UK na svém zasedání 1. 6. 
2016.  
OVZS má zatím k dispozici dvě nominace z informatické sekce: kompletní návrh na doc. 
V. Kuboně (ÚFAL) a návrhový list na dr. P. Parízka (KDSS).  

 
e) Výběrové řízení na fakultní post-docs bude letos vypisovat přinejmenším fyzikální sekce. 

Podklady pro inzerát je třeba dodat na OVZS do 18. 5. 2016, (struktura viz např.: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2016postphys.htm ) 
s termínem podávání přihlášek do 29. 6. Nástup vybraných post-docs se předpokládá od 
1. 10. 2016. 

 
f) Byla vyhlášena 3. veřejná soutěž TA ČR, program DELTA, viz: 

https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/753-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-delta.html 
konečný termín pro odeslání: 20. 7. 2016. 

 
g) Komise J. Williama Fulbrighta 

i) Nabídku stipendií pro akademický rok 2017/2018 zaslalo OVZS na pracoviště 
fakulty.  

ii) Konference k 25. výročí Komise J. W. Fulbrighta v České republice pořádané dne 
10. června 2016 se zúčastní děkan a prod. J. Trlifaj.   

 
h) Dne 2. května 2016 byla zveřejněna novela VŠ zákona, přesněji zákon č.137/2016 Sb., 

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony. Viz např. zde: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-137.htm 
  

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prace/2016postphys.htm
https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/753-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-delta.html
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-137.htm
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i) Projekty Primus: poznatky z tzv. kulatého stolu 25. 4. 2016 poslali kolegiu prod. M. 
Rokyta a dr. C. Brom. 
Stalo se po KD: Do 13. 5. 2016 je možné vyjádřit se k návrhu opatření ohledně těchto 
projektů.  
 

j) Setkání s doc. D. Münichem, v souvislosti s prezentací pilotního interního hodnocení 
vědeckých výsledků UK na zasedání IAB dne 11. 5. 2016, se uskuteční v pátek 6. května 
2016 od 10:00 hodin v děkanově pracovně na Karlově.  
Stalo se po KD: Zmíněnou prezentaci kolegiu poslal prod. J. Trlifaj.  
 

k) Dopisy pror. L. Rovné: 
i) k výběrovému řízení na poradenské firmy pro psaní projektů v H2020 (členové KD 

dostali pro informaci); 
ii) k připravovaným Dnům UK ve Španělsku (9. – 11. listopadu 2016). 

 
l) Pror. A. Gerloch informoval děkana, že KR projednalo návrh na jmenování Michala 

Johanise docentem a že v diskusi vyvstala otázka rozsahu pedagogické činnosti 
uchazeče; MFF má v případě kol. M. Johanise aktualizovat zejména jeho „event. 
pedagogické působení v rámci vedení závěrečných prací studentů pregraduálního a 
doktorského studijního programu“. Vyřizuje OVZS, ve spolupráci s prod. M. Rokytou.  

 
Prod. M. Vlach 
m) KD vzalo na vědomí, že kancléř UK jednal s prod. M. Vlachem o CARDAM (novém 

centru AV ČR, firem a UK – na MFF UK by se dotýkalo hlavně matematické sekce) 
a dále o vykazování smluvního výzkumu a zisku z něho plynoucího.  

 
n) Fakultní vizitky jsou hotové, s výjimkou KG (ta je ve stádiu připomínek). 

 
 
 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Diskusi o potenciálním problému při zajištění přijímacího řízení, který nastínil e-mailem 

prod. F. Chmelík v souvislosti s novými úkoly, které má dr. P. Zakouřil (nová aplikace – 
VERSO), uzavřel děkan tím, že na odpovědnosti odd. PSíK ve vztahu k přijímacímu 
řízení se ani letos nic nemění.   

 
b) Cena MŠMT 2016 – dopis pror. M. Králíčkové ze dne 20. 4. 2016 připomíná, že návrhy 

na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy 
studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů mohou být podány na RUK 
do 31. 5. 2016.  

 
c) Vyhlášení Ceny Wernera von Siemense. 
     www.siemens.cz/cenasiemens<http://www.siemens.cz/cenasiemens> 

 
 

Prod. P. Kolman 
d) Směrnice děkana č. 4/2016, opatření k harmonogramu akademického roku 2016/2017, 

byla schválena, znění je na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer04.htm 

 
e) Individuální studijní plány doktorandů – elektronické schvalování ze strany školitelů z AV 

ČR: prod. P. Kolman navrhne metodickou instrukci týkající se komunikace s ústavy 
Akademie věd v této věci. KD doporučilo komunikovat prostřednictvím ředitelů ústavů, 
instrukce bude proto formulována jako děkanův dopis řediteli. Současně prod. P. Kolman 
napíše předsedům oborových rad, aby byli informováni o nových technických krocích 
v SIS a informace dále šířili.  

 

http://www.siemens.cz/cenasiemens
http://www.siemens.cz/cenasiemens
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2016/smer04.htm
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f)     Study Abroad Workshop (organizovala Komise J. W. Fulbrighta): akce se zúčastnil prod. 
P. Kolman, seznámil KD se svými poznatky. Na workshopu se prezentovala také 
nezisková organizace International Student Exchange Programs (ISEP), která podporuje 
zahraniční výměnu studentů. Díky případnému zapojení se univerzity do programu by 
naši studenti získali možnost vyjíždět na semestrální a roční pobyty na řadu amerických 
univerzit. Z vysokých škol v ČR je do programu řadu let zapojena Masarykova univerzita. 
Finanční podpora, jakou nabízí např. program Erasmus, z programu neplyne. MFF UK 
zatím uskutečňuje studentské výměny na základě dvoustranných dohod, případně přijímá 
zahraniční studenty, kteří si vše zajišťují sami (freemovers). Děkan požádal, aby prod. P. 
Kolman zjistil podrobnosti, a pokud není podmínkou placení školného, aby přednesl 
návrh pror. M. Králíčkové. Na MFF UK by pak mělo příslušnou agendu na starosti STUD.  

 
g)     KD vzalo na vědomí informaci prod. P. Kolmana o workshopu pro vedení vysokých škol, 

který nedávno uspořádalo MŠMT k ukončení projektu zaměřeného na využívání výsledků 
učení na VŠ (learning outcomes). Kolovala publikace vydaná v této souvislosti. MŠMT to 
považuje - ústy svého zástupce na semináři – za jeden z nástrojů ke zlepšení kvality 
vysokoškolského vzdělání. Postoj členů KD byl po nahlédnutí do obsahu brožury velmi 
zdrženlivý. MŠMT by mělo připravit vyhlášky stanovující standardy vysokoškolského 
vzdělání, prod. P. Kolman učinil na ministerstvo dotaz, jak je příprava daleko.  

 
h) Stalo se po KD: Pror. M. Králíčková přijala důvody, které za vedení MFF UK formuloval 

prod. P. Kolman, a schválila fakultní harmonogram včetně termínů elektronického zápisu 
předmětů pro studenty jiných fakult.  

 
i) Příprava ustavení nových RDSO: děkan oslovil ředitele ústavů AV ČR, smluvně se 

podílejících na zajištění doktorského studia na MFF UK, ohledně zastoupení ústavů 
v Radách. Návrh složení RDSO bude na programu zasedání VR fakulty dne 1. 6. 2016, 
poté zaslán rektorovi UK.  

 
Děkan 
j) Zájem o nahrávky přednášek na fakultním webu - údaje o počtu přístupů, jak je získal od 

Mgr. T. Drbohlava, zaslal děkan celému KD, poskytne je také Akademickému senátu 
(ostatně to byl AS, kdo si tyto údaje přál znát). 

 
k) Fond Karla Urbánka: žádosti o finanční podporu na studijní pobyty v akademickém roce 

2016/2017 lze podávat do konce května 2016. Podmínky jsou stále na webu, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm 
 
 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Tajemník  
a) Financování OP VVV (spoluúčast a související platby): koncepčně bude tato otázka 

vyřešena později; fakturu, která momentálně čeká na zaplacení, uhradí fyzikální sekce.  
 

b) Byla podepsána smlouva na služby mobilního operátora s firmou Vodafone. Pravidla pro 
využívání smlouvy ze strany zaměstnanců MFF UK budou stanovena vnitřním pokynem, 
který zpracovává tajemník fakulty.  

 
c) Bufet Karlov: o provozování bufetu projevily zájem Koleje a menzy UK. Zástupci KaM si 

prohlédli příslušné prostory a nejpozději do 31. 5. 2016 zpracují analýzu provozování 
bufetu (provozní doba, sortiment atd.) včetně finanční náročnosti na opravy a pořízení 
nového vybavení.  Po obdržení této analýzy rozhodne kolegium o dalším postupu. 

 
d) Tajemník upozornil na nešvar spočívající v tom, že zaměstnanci, jimž končí na MFF UK 

pracovní poměr či dohoda, nevracejí klíčenky umožňující vstup do prostor fakulty. 
Požádal proto sekční proděkany, aby připomněli vedoucím pracovišť důsledné odebírání 
těchto klíčenek. 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/obecne/urbanek.htm
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e) Děkan po projednání v KD schválil žádost doc. S. Hencla o pronájem refektáře na 
slavnostní zakončení mzn. konference dne 7. 7. 2016. Konferenci pořádá KMA, děkan 
schválil pronájem včetně 50% slevu z ceny nájmu.  

 
f) Akademie múzických umění v Praze pořádá 29. a 30. září 2016 u příležitosti 70. výročí 

svého založení slavnostní shromáždění. Požádala MFF UK o poskytnutí parkovacích 
míst ve dvoře malostranské budovy MFF UK, pro hosty slavnosti. Kvůli plánované 
stavební akci (pochozí terasa) v období prázdnin, kdy dvůr bude sloužit jako staveniště, 
byl požadavek zamítnut. 

 
g) Univerzita Karlova pořádá dne 19. 5. 2016 od 9.00 hodin workshop „Dopad novely VŠ 

zákona“. Workshop se koná na Pedagogické fakultě UK. Za MFF UK se zúčastní JUDr. 
M. Semíková, dále o akci projevili zájem proděkani M. Rokyta a P. Kolman (záleží ale na 
jejich aktuálních časových možnostech).  

 
h) Tajemník uvedl, že formální nedostatky, na které v souvislosti se starším výběrovým 

řízením na dodavatele upozornil fakultu ÚOHS, budou odstraněny. Stalo se po KD.   
 
Prod. L. Skrbek (informace poslal předem) 
i) Dne 25. 4. 2016 proběhlo v Troji zasedání komise pro vysoutěžení zakázky na 

rekonstrukci výtahů v katedrálním objektu, které jsou v havarijním stavu. Z pěti nabídek 
byla vybrána firma Proton Strakonice se subdodávkou na vlastní výtahy Otis. Po uplynutí 
doby na případné odvolání (pokud k němu nedojde, což není vzhledem k jednoznačnosti 
podmínek pravděpodobné), bude po 9. květnu s firmou neprodleně zahájeno řízení 
s cílem co nejrychlejšího vyřešení tohoto palčivého problému v trojském areálu. 

 
j) Dne 27. 4. 2016 proběhlo v nově rekonstruované posluchárně T1 v Troji slavnostní 

zasedání u příležitosti zakončení tří projektů MFF UK operačního program VaVpI, za 
účasti JM rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., dalších představitelů RUK,  hostů 
z MŠMT a   dalších  zúčastněných firem, PR, institucí a pracovníků MFF UK, kteří se na 
těchto projektech podíleli. Projekty představili jejich vedoucí prof. Z. Němeček, prof. V. 
Baumruk a doc. A. Kučera.  Rektor UK pak v krátkém projevu potvrdil důležitost těchto 
projektů v rámci celé univerzity a doporučil pokusit se o výraznější publicitu podobných 
úspěchů MFF UK vzhledem k veřejnosti. 
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-vavpi/ 
 

k) Dne 29. 4. 2016 byl v Troji zahájen proces předávání kompletní projektové dokumentace 
na pavilion M+I. MFF UK a firma Technico Opava podepsaly předávací protokol s tím, že 
dodaná dokumentace obsahuje všechny vyhláškou předepsané součásti. MFF UK do 20. 
května po podrobné kontrole sdělí, zda dokumentaci bude třeba v některých částech 
opravit, změnit či dopracovat tak, aby podle ní mohl být v otevřeném výběrovém řízení 
vybrán zhotovitel. 

 
 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Doc. C. Matyska 
a) Pro realizaci projektu do ESF výzvy pro VŠ byla vybrána firma Grant Garant, schůzka se 

zástupci firmy se uskuteční dne 5. 5. 2016 na RUK, za MFF UK se jí zúčastní dr. Z. 
Bubeníková a dr. H. Nyklová.   

 
b) Dohody o dílčím plnění pro projekty do ERDF výzvy pro VŠ - vzor dohod poslala Ing. A. 

Ujhelyiová, doc. C. Matyska dokumenty vyplnil a odeslal na RUK. Celková suma 110,5 
mil. Kč zatím zůstává. Vybavení poslucháren (60 mil. Kč) – úpravy anotace provedou do 
konce příštího týdne doc. C. Matyska, doc. P. Svoboda a prof. L. Skrbek.  

 
c) Ze schůzky u tajemníka fakulty dne 29. 4. 2016 vyplynula mj. potřeba vydat interní 

směrnici o výpočtu režijních nákladů. Návrh připraví vedoucí HOSP.  
 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2016-04-vavpi/
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d) Velké infrastruktury: investiční nákup pro prof. V. Matolína (faktura na 130 tis. Kč) – prod. 
V. Baumruk navrhl, aby si KFPP vyměnila finance prostřednictvím FRIM. Vyřeší v rámci 
fyzikální sekce.  
 

e) Termín na podání projektů do soutěže velkých výzkumných infrastruktur je posunutý na 
2. 8. 2016. Pro ERDF platí termín 31. 8. 2016.   

 
f)        Ústav výpočetní techniky UK sondoval možnosti, jak navázat projekt na upgrade Pražské 

akademické počítačové sítě (PASNET) na některé doktorandské ESF projekty na 
fakultách. Co se týče MFF UK, dr. H. Nyklová zástupce ÚVT UK informovala, že fakulta 
do uvedené výzvy zatím mnoho neplánuje.  

 
Prod. M. Vlach 
g) Rotunda sv. Václava 

i) KD vzalo na vědomí průběžnou situační zprávu prod. M. Vlacha (jednání s Ing. Z. 
Hošnou, dodatky ke smlouvám). 

ii) Prod. M. Vlach a další pracují na seznamu hostů, kteří budou pozváni na slavnostní 
otevření rekonstruované památky. 

 
h) Fakultní web: návrh koncepce zadání poslal prod. M. Vlach k připomínkám vybraným 

kolegům z informatické sekce a z OMK, činí tak kroky k zahájení výběrového řízení. 
Prod. M. Vlach též zmínil, že FSV UK ohlásilo, že má zájem o připravovaný redakční 
systém fakulty ke svému využití (je podmínkou projektu), což je prozatím velmi 
předčasné. Nicméně Mgr. L. Veverka se se zástupci FSV UK ohledně této věci sejde.  

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Dopis JM - návrh dohody mezi rektorem a děkanem na Univerzitě Karlově, dohody, která 
upravuje vztahy mezi rektorem UK a orgány fakult v záležitostech týkajících 
pracovněprávních vztahů, jak jsou zmíněny v ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 137/2016 
Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony: kolegium děkana se shodlo na doporučení varianty B.  

 
b) Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr. h. c. mult., převzal dne 28. dubna 2016 zlatou 

pamětní medaili Univerzity Karlovy. 
 

c) Prod. M. Vlach seznámil kolegium se zamýšlenými změnami v personálním zabezpečení 
agendy propagace.  

 
 
 
6. PROPAGACE 
 

Prod. M. Vlach  
a) Návrh na úpravu Statutu nakladatelství MatfyzPress MFF UK předložil prod. M. Vlach, 

kolegium ho schválilo.  
Stalo se po KD: statut byl vydán, viz: 
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/statut-matfyzpress.htm 

 
d) Text memoranda o spolupráci mezi MFF UK a VÚPS poslal prod. M. Vlach ke schválení 

prod. V. Baumrukovi a děkanovi. Oba neshledali závad.  
 
b) Bude inovována brožura o anglickém studiu na MFF UK.  

 
c) Kalendáře 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/statut-matfyzpress.htm
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i) Celostátní soutěž „Kalendář roku“: propagační oddělení UK navrhlo do soutěže 
univerzitní kalendář na rok 2016 věnovaný osobnosti Karla IV. Hlasování je 
elektronické.  

ii) Fakultní kalendář na rok 2017: KD uvítalo, že námětem bude rotunda sv. Václava.   
 

d) Česká televize potvrdila dopisem svého ředitele zájem o spolupráci s MFF UK (ideově je 
v plánu např. seriál věnovaný informatice). 

 
e) KD vzalo na vědomí informaci o pokračujících jednáních ohledně potenciální spolupráce 

s Českou spořitelnou, BIS, Dolní oblastí Vítkovice, dále s Nadací Depositum Bonum.  
 

f) Dopis pror. M. Kováře obsahující dotaz ohledně účasti MFF UK na Festivalu vědy (dříve 
Vědeckém jarmarku) dne 7. 9. 2016: odpověď za fakultu byla kladná, být kontaktní 
osobou a organizací je pověřena vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková.  

 
g) Návštěvě z PřF UPJŠ v Košicích se budou věnovat prod. M. Vlach, tajemník fakulty, ing. 

D. Lanková a Mgr. L. Veverka, po organizační stránce PhDr. A. Havlíčková.   
 

h) Alumni: vývoj, který měl původně vést k alespoň částečnému spojení fakultních alumni 
s univerzitními, nabral pro MFF UK málo příznivý obrat; na členské kartičky fakultních 
alumni lze podle názoru ÚVT UK uvádět leda jméno fakulty, jinak by hrozil legislativní 
konflikt. Děkan se dotáže pror. L. Rovné, zda je to i její mínění. 

 
i) Směrnice děkana o jednotné grafické a vizuální prezentaci MFF UK: kolegium schválilo 

definitivní znění, s tím, že prod. M. Vlach bude text ještě konzultovat s RUK, kvůli 
provázanosti s univerzitními instrukcemi. Směrnice bude platit od 1. června 2016. Do té 
doby připraví prod. P. Kolman návrh novely Směrnice děkana č. 1/2015, formální 
náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce. Tajemník 
fakulty požádá odd. PSíK, aby byly k dispozici nové formuláře odrážející jednotný styl 
dokumentů. Prod. M. Vlach přislíbil, že vytipuje formuláře, které by měly být změněny 
s ohledem na výskyt dle RUK neplatného loga. Prod. M. Vlach také zmínil, že s ohledem 
na použitelnost oficiálního loga pouze pro formální účely je ve Směrnici řešeno i užití 
dlouho připravovaného tzv. doplňkového propagačního stylu a užití slova „Matfyz“, které 
je registrovanou známkou MFF UK. 
Stalo se po KD: návrh Směrnice byl zaslán k rukám mluvčího UK a pror. M. Kováře. Ke 
znění byla ze strany RUK drobná (ale relevantní) připomínka ohledně definice logotypu. 
Vedení UK se slovy Mgr. Hájka zmínilo, že fakulta „uspokojivě“ směřuje k jednotnému 
stylu UK. 

 
j) Prod. M. Vlach se sešel se stařešinou spolku Matfyzák dr. Petrou Hoffmannovou, hovořili 

o situaci ve spolku, o možných změnách ve financování fakultního plesu, o schůzce 
kontrolního orgánu spolku.  

 
k) Fakultní ples v roce 2017 je naplánovaný na 2. března. Reprezentant pořadatele, 

náčelník spolku Matfzák Mgr. P. Korczok, se sejde s prod. M. Vlachem.  Na KD se 
vyjádřil v tom smyslu, že Matfyzák neplánuje žádné zásadní organizační změny, čili ples 
hodlá zorganizovat jako samostatnou a výhradně matfyzáckou akci. Co se týče Beánie, 
děkan doporučil Mgr. P. Korcsokovi, aby místo a organizaci akce včas probral 
s tajemníkem fakulty.  

 
l) Propagační akce Jeden den s matematikou a informatikou (JDMI): pro konání je navržen 

termín 2. února 2017. Předchozí den, 1. února 2017, plánuje UK uspořádat vzdělávací 
veletrh vysokých škol. 

 
m) Dne 15. 4. proběhla mezinárodní soutěž Náboj nově v Kongresovém centru (vzhledem 

k nárůstu přihlášených). Akci lze (i přes mírné problémy v komunikaci) hodnotit jako velmi 
úspěšnou, byť byl o několik tisíc Kč překročen plánovaný rozpočet akce.   
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7. RŮZNÉ 
 

a) Vnitřní univerzitní předpisy ve světle novely vysokoškolského zákona (viz bod 7. b) 
zápisu z KD konaného dne 20. 4. 2016) - z kolegia přišly náměty upravit ještě stipendijní 
řád a pak obecný požadavek, který ovšem směřuje k RUK, totiž aby fakultě byl poskytnut 
dostatečně dlouhý čas na prostudování a připomínky k návrhům nových znění předpisů.  

 
b) Děkana MFF UK kontaktovala děkanka FF UK, ve dvou záležitostech 

i) Děkanka doc. M. Friedová uvažuje navrhnout na cenu Arnošta z Pardubic hru 
Československo 38-89. Kolegium návrh uvítalo, o jiných návrzích za pedagogický 
počin neuvažuje. Návrh bude podán jako společný od FF UK a MFF UK. Děkan 
v tomto smyslu odepíše děkance doc. M. Friedové.  

ii) Děkanka doc. M. Friedová navrhuje zřídit při FF univerzitní centrum pro výzkum 
strategických regionů. Kromě jazykových otázek se s tím pojí i otázky 
bezpečnostní. Děkan nevyloučil možnost spolupráce MFF UK, ovšem až bude 
známo více podrobností.  

 
c) Slavnostní zasedání VR Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze 

se bude konat ve čtvrtek 2. června 2016 od 14:00 hodin, při příležitosti 25. výročí vzniku 
fakulty. Vedení MFF UK bude reprezentovat prod. M. Rokyta, s děkanskými insigniemi.  

 
d) Dne 9. 5. 2016 v 16:00 hodin se v předsálí Vlasteneckého sálu Karolina uskuteční 

prezentace knih u příležitosti 700. výročí narození císaře Karla IV.  
 

 
Zasedání skončilo ve 13:50 hodin.  
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 


