
Zápis z 2. schůze kolegia děkana konané dne 14. září 2016  
(akademický rok 2016/2017) 

 
 

Přítomni: 
 
Omluveni: 

O. Čepek, P. Kolman, J. Kratochvíl, A. Líska, M. Rokyta, J. Trlifaj, L. Skrbek, F. Chmelík; 
j. h. T. Masařík, J. Novotná (od 10:30) 
V. Baumruk, M. Vlach 

 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 9:08 hodin. 
 
 
Návrhy nových a novelizovaných vnitřních předpisů - žádost o připomínky poslal kancléř UK. Termín: 
30. 9. 2016! 
Kdo co kriticky přečte a provede závěrečnou redakci (bez titulů):  
 
- CŽV UK: F. Chmelík  
- Ediční řád: M. Vlach + předseda ediční komise fakulty M. Zelený 
- Grantový řád: J. Trlifaj  
- Imatrikulace a promoce: F. Chmelík  
- Insignie: M. Vlach  
- Jednací rad AS UK: V. Kuboň 
- Medaile: M. Vlach 
- Organizační řád: M. Rokyta  
- Pravidla hospodaření: A. Líska  
- Pravidla podpory zájmové činnosti: M. Vlach 
- Pravidla pro správu majetku: A. Líska  
- Přijímací řízení: F. Chmelík 
- Příloha statutu - poplatky spojené se studiem: P. Kolman  
- Rigorózní řád: F. Chmelík 
- Řád HR a JŘ: J. Trlifaj (vedle toho navrhne alternativu obsahující možnost elektronického hlasování) 
- Statut UK: M. Rokyta  
- Studijní a zkušební řád: F. Chmelík, P. Kolman 
- Stipendijní řád: P. Kolman  
- Disciplinární řad: F. Chmelík 
- Ubytování a stravování: L. Skrbek  
- Volební řád AS UK: V. Kuboň 
- Výběrová řízení: J. Kratochvíl  
- Zásady požívání znaku: M. Vlach 
- Znak UK: M. Vlach.  
 
Bylo dohodnuto, že členové vedení budou své poznatky posílat průběžně sobě navzájem, v některých 
případech budou předpisy konzultovat s kolegy z blízkých fakult a své podněty pošlou zodpovědným 
„redaktorům“ nejpozději do pátku 23. 9. 2016.  
Pana děkana by potěšilo, kdyby mu zodpovědní redaktoři zaslali návrh připomínek do pondělí 26. 9. 
2016. K prodiskutování připomínek před jejich odesláním na RUK se pak sejde celé vedení fakulty 
v úterý 27. září 2016 od 13:00 hodin pod střechou budovy na Malostranském náměstí, v místnosti 
č. S 510. 
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1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 
 

Prod. J. Trlifaj  
a) Projekty Primus: návrhy kolegiu poslal a na zasedání některé z nich komentoval prod. J. 

Trlifaj, za sekci matematickou připojil informace prod. M. Rokyta. KD 
akceptovalo/akceptuje doporučení sekčních proděkanů.  

 
b) Projekty Progres (od 1. 1. 2017 nahradí dosavadní programy PRVOUK): připravuje se po 

jednom projektu za každou sekci (prod. O. Čepek poslal kolegiu beta-verzi celé přihlášky 
informatického projektu) a několik mezifakultních projektů, na jejichž řešení pracovníci 
MFF UK participují. Podklady pro VR MFF UK budou připraveny do 27. 9. 2016, Z: prod. 
J. Trlifaj, OVZS.Termín pro doručení kompletních návrhů na OVZS je stanoven na 13. 10. 
2016, konečný termín pro odeslání návrhů na RUK je 20. 10. 2016.  
Stalo se po KD: dne 19. 9. 2016 přišel dopis pror. J. Royta, obsahující aktuální verzi 
struktury programů Progres. Je určena ke kontrole ze strany fakulty, T: 3. 10. 2016. Z: 
prod. J. Trlifaj, OVZS.  

 
c) Fond mobility UK – návrhy v zimním semestru 2016: interní termín 10. 10. 2016, 

oznámení odeslalo OVZS na pracoviště standardním způsobem.  
 
d) Vyhlášení 14. kola interní grantové soutěže GA UK: interní termín pro předání návrhů 

nových projektů na OVZS je stanoven na 15. 11. 2016. Interní termín pro předání návrhů 
pokračujících projektů na OVZS je stanoven na 16. 1. 2017. Závěrečné zprávy o řešení 
projektů bude třeba vložit do aplikace nejpozději do 29. března 2017. 

 
e) Výzva RUK k předkládání pracovních programů ke krátkodobým pobytům na 

zahraničních univerzitách v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2017: pracovní 
programy ve trojím vyhotovení  se předkládají na OVZS nejpozději do 1. listopadu 2016. 
V návaznosti na požadavek obsažený ve vyhlášení je nutné od letošního roku k žádosti 
přikládat i zvací dopis vědeckého partnera na straně přijímající univerzity. 

 
f) Průběžné poznatky z kontroly NKÚ: kontrola poukazuje na neexistenci zpráv 

z pracovních cest; jeden řádek v SIS, nadepsaný Důležitá sdělení o cestě považuje za 
nedostatečný. Zpráva by měla mít podobu, z které je dobře patrné účelné vynaložení 
grantových, státních, …, prostředků. KD diskutovalo o možnostech efektivního řešení. 
Sekční proděkani zdůrazní vedoucím pracovišť povinnost pracovníků řádně a obsažně 
vyplnit příslušnou rubriku v SIS, okénko ponese název Zpráva o cestě a mělo by skýtat 
místo pro více znaků, případně být strukturované, navíc by formulář mohl být zablokován 
tak, aby bez vyplnění zprávy o cestě nebylo možné jej uzavřít.  
Dále viz bod 5. b) tohoto zápisu 

 
g) Připomenutí vztahující se k tzv. tvůrčímu volnu: o výsledcích své práce v rámci tvůrčího 

volna je pracovník povinen podat děkanovi fakulty zprávu s vyjádřením vedoucího 
pracoviště a oborového proděkana, a to do 1 měsíce po skončení poskytnutého volna. 
Žádost a zpráva se zakládají do osobního spisu pracovníka (směrnice děkana platná od 
roku 1999).  

 
h) V rámci česko-bavorské spolupráce je nabízena podpora spolupráce v oblasti výzkumu 

mezi Českou republikou a Bavorskem v rámci tematických výzkumných konsorcií. 
Finanční podpora bude poskytnuta výhradně v následujících třech tematických oblastech: 
1) česko-bavorské vztahy (je určeno výzkumným konsorciím, která se zabývají oblastmi, 
jako jsou politika, společnost, kultura, hospodářství a věda v minulosti a v současnosti), 
2) chemie a vědy o materiálech, 
3) digitalizace. 
Žádost podává bavorská strana. Jedná se o dvojstupňové podávání žádosti s první 
uzávěrkou 14. října 2016. Na období 2017 až 2020 je ročně k dispozici celkem cca 
500.000 eur, jež mají být rozděleny předběžně mezi cca tři výzkumná konsorcia. 
Nejméně 10 % celkových nákladů musí hradit projektoví partneři. Více viz: 
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/tschechien/index.html 

   

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/tschechien/index.html
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i) Otázka OVZS, jak řešit převedení smluv mezi příjemcem a spolupříjemcem, na které 
budou navazovat Dodatky pro řešení projektů pokračujících v roce 2017 (alespoň těch, 
kde je MFF UK hlavním řešitelem) do takové podoby, v jaké je třeba vložit je do Registru 
smluv. 

 
j) ERC-Starting Grant 2016 získala doc. J. Kalbáčová Vejpravová z FZÚ AV ČR, jako 

jediná z ČR. 
 
k) Pilotní hodnocení vědeckých výsledků UK: prod. J. Trlifaj informoval, že má k dispozici 

výsledky panelu matematického, informatický panel se dostal ve své práci do finále, 
fyzikální panel patrně výsledky nedohotoví/nevydá. Personální složení panelů není 
známé.   

 
l) KD vzalo na vědomí informaci prod. J. Trlifaje o setkání s prof. Hersamem 

z Northwestern University Chicago, jedním z poradců prezidenta USA, při příležitosti jeho 
návštěvy na Univerzitě Karlově. Jednání se zúčastnili, kromě jiných, pror. J. Konvalinka a 
prof. T. Jungwirth. Zájem hosta se soustředil na aplikovaný výzkum a získávání 
odborníků, kteří by se v USA vyškolili, jak realizovat nápady v praxi.  

 
m) Na jednání s představiteli softwarové firmy, kterou doporučil velvyslanec Austrálie, byl 

delegován dr. M. Děcký, Ph.D.  
 

Děkan 
n) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků: podle neformálních zdrojů existuje poslanecká aktivita směřující 
k rychlé změně zákona tak, aby bylo možné pořizovat investice. Děkan proto doporučil 
pokračovat v plánování OP VVV, jak započato.  
 

o) Informační systém VaV: děkan se zmínil Jeho Magnificenci o své vlastní zkušenosti 
s náhradním systémem, ze které je zřejmé, že systém zdaleka není plnohodnotnou 
náhradou systému původního.  

 
p) Kolegium rektora UK rozhodlo nominovat do předsednictva GA ČR paní RNDr. Alici 

Valkárovou, DrSc. RUK požádal děkana o vypracování doporučení za navrhovatele. T: 
26. 9. 2016.  
Stalo se po KD: Požadavek zajistila vedoucí OVZS.  
 
 

 
2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. F. Chmelík 
a) Prod. F. Chmelík omluvil svou neúčast na jednání KD dne 5. 10. 2016. Zastupuje MFF 

UK na veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Nitře.   
 
b) Jelikož rektor UK zrušil rozhodnutí děkana o vyloučení Jana Mokrého ze studia na MFF 

UK, bylo nutno rozhodnout o studentově žádosti, aby mu bylo přerušeno studium. Po 
diskusi a v souladu s hlasováním v kolegiu děkana přeruší děkan Janu Mokrému 
studium, na jeho vlastní žádost, a to na maximální dobu. Ta vyprší 30. 9. 2018. Text 
rozhodnutí připraví prod. F. Chmelík.  
Stalo se po KD: Rozhodnutí bylo vypraveno. 
 

c) Stalo se po KD 
Imatrikulace se konají v úterý 25. října 2016. Děkan se zúčastní imatrikulace studentů 
všech tří skupin, tzn. od 9:00 (F), 11:00 (I) a 13:00 hodin (M).  

 
Prod. P. Kolman 
d) Obsazení místo referenta pro studenty studující v AJ (od 31. 10. 2016 uvolněné Bc. S. 

Veselým):  prod. P. Kolman poslal kolegiu životopisy několika adeptek. Pohovor s nimi 
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zorganizuje tajemník ve spolupráci s vedoucí STUD. Pohovoru se zúčastní oba studijní 
proděkani, vedoucí STUD, rodilý mluvčí AJ. T: pokud možno v týdnu od 19. 9. 2016. 

 
e) Prod. O. Čepek dal k úvaze námět z kolegia informatické sekce, zda nepřijímat do 

doktorského studia dvoukolově (na jaře a v létě). Prod. F. Chmelík připomněl, že Řád 
přijímacího řízení UK sice připouští, že děkan může přijmout přihlášku uchazeče později, 
ale smí jít jen o jednotlivé výjimky, a to dobře odůvodněné (např. v případě zahraničního 
uchazeče). 
Stalo se po KD: Prod. P. Kolman upozornil, že tuto otázku je potřeba zkoumat v různých 
souvislostech, mj. s výkladem pojmu “ročník studia“. 

 
f) Stalo se po KD  

• Evidence osob a jejich osobních údajů v SIS - dopis UKRUK/8777/2016 týkající se 
zadávání uživatelů do SIS (navazuje na bod 2. g) zápisu z KD konaného dne 7. 9. 
2016): na připomínku, kterou za vedení fakulty napsal prod. P. Kolman, zda je 
skutečně nutné žádat osobní údaje např. od zahraničních oponentů, reagovala 
pror. M. Králíčková přáním, aby MFF UK k evidenci osob přistoupila v plném 
rozsahu včetně zadávání zahraničních oponentů. 

• Rektorův dopis - UKRUK/9609/2016 ze dne 20. 9. 2016 – reaguje na právní 
rozklad, který uplatnila MFF UK a obsahuje právní výklad ve věci vyměření 
poplatku a poskytnutí úlev za studium v cizím jazyce. V prvním stupni rozhodování 
může o snížení, prominutí nebo odložení splatnosti poplatku za studium v cizím 
jazyce rozhodnout děkan, pokud jsou zde okolnosti zvláštního zřetele hodné.  

 
Prod. M. Rokyta 
g) Zpráva o výsledcích dvanáctibodového testu středoškolské matematiky provedeného 

letos na Albeři: prod. M. Rokyta stručně srovnal s loňským rokem, podrobnou zprávu 
poskytne písemně. 

 
Děkan 
h) KD vzalo na vědomí děkanovu informaci o jeho jednáních s JM, pror. M. Králíčkovou a 

kancléřem UK, např. o případu Jana Mokrého. Při té příležitosti získané právní 
stanovisko k disciplinární komisi zní v tom smyslu, že jestliže akademický senát schválí 
jednotlivé členy komise včetně studentských zástupců, schvaluje tím také, že tito studenti 
hájí v komisi zájmy studentů, bez ohledu na to, zda mají na fakultě pracovní úvazek.  

 
Mgr. T. Masařík, předseda SKAS, a Bc. Jana Novotná, členka spolku Matfyzák 
i) Beánie plánovaná na 25. října 2016 – žádost, aby se mohla letos pořádat zase v Troji. 

Prod. L. Skrbek a tajemník fakulty připomněli zkušenost z loňské Beánie, kdy se akce 
svým pořadatelům poněkud vymkla z rukou; důsledky v podobě mimořádné ranní 
úklidové pohotovosti nesla správa budov. Jestliže se spolek Matfyzák coby pořadatel 
zaručí za pořádek a za kulturní průběh, je KD ochotno Beánii v  Troji povolit. 
Představitelé spolku Matfyzák sepíší pravidla večera (kdo zodpovídá za pořadatelskou 
službu, dobu konání – hlavně hodinu ukončení akce, úklid apod.). Na základě toho KD 
definitivně rozhodne. 
Stalo se po KD: Díky tomu, že Beánie bude mít letos určitá pravidla a je předem 
koordinovaná se správou budov, kolegium korespondenčně schválilo, aby se konala 
v Troji.  
 

j) K dotazu Mgr. T. Masaříka ohledně elektronické podoby individuálního studijního plánu 
doktoranda (předměty zapsané v SIS versus studijní plán) se vyjádřil prod. P. Kolman. 
Připomněl, že na elektronizaci agendy doktorského studia včetně ISP trval RUK, že 
zpětné přepisování ISP do SIS by byl úkol nezměrný až šílený, a proto jako proděkan 
v komentáři upozornil, že rozhodující je papírová podoba ISP a právě k té student své 
vlastní hodnocení vztahuje. Může zdůraznit to, co v plánu pokládá za podstatné a jak se 
mu při naplňování předsevzetí dařilo.  

 
k) Nahrávání přednášek v ZS 2016/2017: KD souhlasilo s tím, aby kromě již schválené 

přednášky doc. M. Pokorného byla zaznamenána také přednáška doc. R. Šámala Teorie 
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množin, jak to navrhl zástupce SKAS. Tajemník zorganizuje výběrové řízení na 
dodavatele (firmu, která přednášky zaznamená).  
Stalo se po KD: Přednáška doc. R. Šámala se uskuteční až v LS 2016/17, a proto SKAS 
svůj návrh změnil na doporučení nahrát přednášku RNDr. Víta Jelínka, Ph.D., 
(Kombinatorika a grafy II). 

 
 
Prod. M. Rokyta 
l) Vyznačování zrušené výuky v SIS: prod. M. Rokyta poukázal na nedůslednosti, kdy např. 

odpadnutí výuky kvůli imatrikulaci (25. 10. 2016), ačkoliv je tato daná harmonogramem 
akademického rok, není v SIS vidět.  
Stalo se po KD: Prod. M. Rokyta získal cestou PSíK na svůj námět odpověď předsedy 
rozvrhové komise dr. D. Bednárka. Vyplývá z ní, že zrušení výuky pro daný den či 
interval dní a daný okruh studentů - to je případ imatrikulace – by měl SIS umožnit, ale 
„na MFF zatím nevíme jak (a co všechno se tím rozbije)“. Věci se slíbil ujmout prod. F. 
Chmelík.  

 
 
 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Prod. M. Rokyta 
a) Jazykové kursy má na Katedře jazykové přípravy zapsáno také dost studentů z jiných 

fakult. Podle informace vedoucí KJP dr. M. Bubeníkové to 244 osob, jen z Právnické 
fakulty 74. Na rozdíl od výuky pro jiné fakulty, která je zajišťována na základě 
oboustranné mezifakultní dohody a je finančně kompenzována, děje se toto bez finanční 
náhrady. Děkan se operativně zeptal na názor kancléře UK. Při tvorbě univerzitního 
rozpočtu se toto nezohledňuje, nepanuje shoda v názoru na případné finanční vyrovnání, 
fakulty ovšem musejí umožnit horizontální prostupnost studia, jinak riskují finanční 
sankci. Děkan doporučil zjistit, zda existuje pozitivní příklad vyrovnání mezi fakultami 
(zatím ví o příkladu negativním), aby bylo možné výuku ocenit. Prod. M. Rokyta se 
vyslovil alespoň pro pokus žádat o nějakou kompenzaci. Pokus provede tajemník fakulty.  
Stalo se po KD: Děkan se dověděl od kancléře UK také o příkladu pozitivním.  

 
 
4. PROVOZ A ROZVOJ 

 
Prod. L. Skrbek 
a) Rekonstrukce výtahů v Troji: výtahy jezdí a po uplatnění reklamací a požadavků ze 

strany fakulty budou jezdit ještě lépe. S dodavatelem je uzavřena smlouva na opravy, na 
údržbu i na situace, kdy ve výtahu někdo uvízne.  

 
b) V budově KK5 se na jednom místě opakovaně projevuje hluboká vlhkost, cestu 

k nápravě komplikuje instalace silnoproudého elektrického vedení (skříň firmy Eltodo). 
Věci se věnuje prod. L. Skrbek, správce budovy P. Michálek a prof. P. Höschl. 

 
c) Výsledek rekonstrukce posluchárny K1 donedávna vyvolával v matematické sekci radost, 

avšak nyní situaci změnila dodavatelská firma tím, že zadní stěnu pokryla nevzhledným 
lehkým materiálem. Kousek této materie připomínající oplatku dal prod. M. Rokyta 
kolovat. Materiál měl pohlcovat hluk, ale vzal spokojenost budoucím uživatelům. Prod. L. 
Skrbek provede po schůzi KD šetření na místě.  
Stalo se po KD: Po konzultaci s prod. L. Skrbkem a správou budov byl materiál na zadní 
stěně posluchárny K1 nahrazen sádrokartonem, ke spokojenosti matematické sekce. 
 

d) Pochozí terasa v malostranské budově: chystá se zátopová zkouška, do začátku zimního 
semestru 2016/2017 by měla být stavba hotova.  

 
e) Pavilon v Troji: bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.   
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Doc. C. Matyska 
f) Nové výzvy OP VVV, které by měly být vyhlášeny do konce r. 2016 či počátkem r. 2017: 

s ohledem na nepřítomnost proděkanů M. Vlacha a V. Baumruka odložil doc. C. Matyska 
tento bod na příští zasedání KD.  

 
g) Projekty 3. kola GAMA UK – KD vzalo na vědomí sdělení tajemnice Rady pro 

komercializaci UK a manažerky projektu GAMA, že celý schvalovací proces vybraných 
projektů včetně projektů prof. P. Höschla, doc. J. Prokop Brokešové a Mgr. J. Gemrota 
z MFF UK proběhl v pořádku. Od 1. září se rozběhlo řešení projektů. Čtvrté, poslední 
kolo interní soutěže GAMA na UK, je předběžně plánováno na jaro 2017.  

 
Děkan 
h) Systém VERSO: děkan probírá s dr. P. Zakouřilem nedostatky, které zjistil při zkoušení 

modulu. Prod. O. Čepek doporučil, aby za informatickou sekci systém testovali prof. J. 
Sgall, doc. M. Lopatková a Mgr. et Mgr. K. Bryanová. Jejich poznatky shromáždí/utřídí 
prod. O. Čepek a předá je děkanovi. Za matematickou sekci systém otestuje doc. M. 
Kulich. T: 25. 9. 2016.  

 
i) Stalo se po KD 

MŠMT - ředitel Odboru uzavírání a archivace požádal děkana o kontrolu a doplnění údajů 
v databázi, kterou ministerstvo vytvořilo za účelem dostupného přehledu o přístrojovém 
vybavení, které bylo pořízeno v rámci financování Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace (VaVpI). T: 14. 10. 2016. Úkolu se ujal prod. V. Baumruk. 

 
 
 
5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

a) Příprava výběrového řízení na obsazení funkcí vedoucích a míst akademických 
pracovníků. T: návrhy sekčních proděkanů do pátku 30. 9. 2016, k projednání v KD dne 
5. 10. 2016. 

 
b) Vedoucí OVZS a vedoucí HOSP upozornily, a to v přímé souvislosti s poznatky 

probíhající kontroly dvou grantů, kterou na MFF UK provádí NKÚ, na jeden ze 
shledaných systémových nedostatků, totiž neexistenci dodatků ke smlouvám, ve kterých 
pracovník vyjádří svůj souhlas s podílem úvazku a pracovní činností na projektu. Věc 
zřejmě bude vyžadovat opatření k nápravě. Vedení fakulty vyčká, až obdrží protokol 
z kontroly.  

 
  
6. PROPAGACE 
 

Stalo se po KD 
a) Dne 3. 8. 2016 provedli pracovníci Ministerstva financí ČR kontrolu na místě, týkající se 

projektu č. EHP-CZ-06-OV-1-026-2014 Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostranském 
náměstí v Praze. Během kontroly nebylo identifikováno žádné zjištění, v protokolu 
z kontroly se mj. uvádí, že „Bylo prověřeno, že projekt je realizován v souladu 
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, je dodržován schválený harmonogram a nejsou 
známy žádné problémy, které by mohly vést k nenaplnění cílů projektu. Příjemce 
předložil všechny požadované dokumenty, které pečlivě archivuje, a ochotně zodpovídal 
na všechny kladné dotazy. Příjemce dotace příkladně vede veškerou dokumentaci 
k projektu, má velmi kvalitní realizační tým, který plní dobře své funkce.“ 

 
b) Advent na UK (dopis pror. L. Rovné ze dne  9. 9. 2016): prod. M. Vlach sdělil na RUK, že 

MFF UK se akce zúčastní a že kontaktní osobou bude vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková. 
 

c) Veletrh pražských veřejných vysokých škol – Study in Prague, který UK plánuje 
uspořádat v Karolinu dne 2. února 2017 (dopis pror. M. Králíčkové zn. UKRUK 
9026/2016-IPSC ze dne 12. 9. 2016): prod. M. Vlach sdělil, že MFF UK se akce zúčastní 
a kontaktní osobou bude vedoucí OVVP dr. A. Havlíčková. 
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7. RŮZNÉ 
 

a) Zápis z předsednictva AS UK ze dne 1. 9. 2016 uvádí mj. seznam osob nominovaných 
do Rady pro vnitřní hodnocení UK;  „míst“ v RVH je 8, doporučených osob 11. Za MFF 
UK je v tomto výběru doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. RVH bude konstituována v souvislosti 
s institucionální akreditací UK.  

 
b) Pozvánka starostky Městské části Praha 2 na Vinobraní na Grébovce (pátek 23. 9. 2016 

na náměstí Míru od 14:00 do 20:00 hodin, sobota 24. 9. od 14:00 resp. 18:00 do 22:00 
hodin). Děkan nemůže z časových důvodů pozvání přijmout, omluví se.  

 
c) Ve dnech od 19. do 23. 9. 2016 děkana zastupuje prod. V. Baumruk.  
 
d) Stalo se po KD 

Slavnostního zasedání univerzitní akademické obce dne 19. 10. 2016 od 14:00 hodin, na 
kterém převezmou čestný doktorát Univerzity Karlovy prof. Volker Diehl a prof. Philip G. 
Zimbardo, se za vedení MFF UK zúčastní děkan, proděkani F. Chmelík a M. Rokyta; 
v taláru se slavnosti zúčastní také Mgr. Veronika Kolářová, Ph.D., z ÚFAL. Pozvánky 
určené pro studenty fakulty dostal k distribuci předseda SKAS.  

 
 

 
 
Zasedání skončilo ve 12:15 hodin.  
 
 
Zapsala: 
T. Pávková 
 
 

 


