Zápis ze 6. schůze kolegia děkana konané dne 4. prosince 2019
(akademický rok 2019/2020)
Přítomni:

V. Baumruk, P. Hnětynka (odešel v 11:37), F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň,
A. Líska, C. Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, J. Sgall, L. Skrbek, M. Vlach,
P. Korcsok – na část jednání (studijní záležitosti).

Omluven:

P. Kolman

Zasedání bylo zahájeno v 9:04 hodin.
Před začátkem zasedání kolegia předal vedoucí knihovny Mgr. J. Kuča panu děkanovi
pamětní medaili k 140. výročí narození prof. Závišky.

1.

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prod. J. Trlifaj
a)
Informace o stavu interního hodnocení vědy na UK a o stavu implementace
celostátního hodnocení dle M17+ na UK. Univerzitní hodnocení dorazilo se
zpožděním a obsahuje 662 stran, je řazeno v první části podle fakult, ve druhé
podle oborů. Prod. J. Trlifaj dá výsledky hodnocení na zabezpečené uložiště
kolegia děkana (materiál je neveřejný). Termín na odeslání „sebehodnotících“
zpráv na OVZS je 15. 1. 2020.
Celostátní hodnocení vědy je složitější, původní termín pro odevzdání anglického
formuláře M3 byl minulý pátek, anglický formulář byl ale k dispozici jen dva dny
předem a liší se od původního českého. OVZS intenzivně pracuje na zpracování
podkladů a překládá je do AJ, problém je s dostupnosti a přesností starších dat pro
tabulky příloh formuláře.
b)

Informace o výsledcích konkurzu na místo referentky OVZS. O výsledku
konkurzu byl pan děkan podrobně informován a byla vybrána Mgr. Lenka
Mervová. Nastoupí 1. 1. 2020 a bude mít na starosti granty a jejich evidenci
(GAP, OBD) a nový anglický web OVZS. Jako absolventka anglistiky na UK umí
výborně anglicky.

c)

Návrh na udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ na rok
2020: kolegium per rollam schválilo návrh prod. V. Baumruka, aby byl navržen
prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D., z KCHFO. Návrh bude předložen na program VR
MFF UK dne 8. 1. 2020.

d)

GAČR – výsledky soutěže viz:
https://gacr.cz/seznam-podporenych-projektu/
Členům kolegia byla rozeslána tabulka s přehledem přijatých grantů.
V záležitosti letos zahájeného projektu GAČR doc. J. Křivánka je potřeba
vzhledem ke smutné události zajistit:
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i)
ii)

Přístup do GRIS k jeho projektu tomu, kdo bude pověřen podat za r. 2019 DZ
projektu.
Domluvit se na příp. převzetí projektu např. kolegy z týmu a požádat o změnu
řešitele projektu; nenajde-li se nikdo, kdo by mohl v řešení projektu
pokračovat, bude potřeba tento ukončit. Věc je potřeba domluvit předem a dle
situace přizpůsobit DZ za r. 2019 (plán na r. 2020).

e)

GAČR – nominace členů do panelů – odesláno v termínu GAČR za MFF UK 9
nominací: P201 – Barto, Tichý; P202 – Kynčl, Skopal, Křivánek; P205
Hanyková, Procházka; P209 – Šafránková, Wolf (doc. Křivánek bohužel zemřel –
OVZS informovalo o této skutečnosti GAČR a jeho nominace byla stažena)

f)

Fond mobility UK – výsledky posouzení žádostí MFF UK. Přijaty 3 žádosti v plné
výši a 2 s úpravou rozpočtu, 2 nebyly podpořeny.

g)

Doc. J. Kalbáčová Vejpravová převzala Cenu Františka Běhounka za propagaci a
popularizaci vědy a šíření dobrého jména Česka v Evropě, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/doc-kalbacova-prevzalaoceneni-za-propagaci-ceske-vedy
Gratulace od členů kolegia děkana k ceně.

f)

Informace o udělení univerzitních medailí - bylo uděleno 7 medailí, z toho
6 profesorům z lékařských fakult.

h)

Werner Koester Award 2018 pro doc. M. Vlacha a kol.:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/dgm-ocenila-clanek-z-matfyzu

i)

ERC COG: blíží se termín pro podání (prostřednictvím Funding & Tenders
Opportunities Portal do 4. 2. 2020), pro zajištění LOC je nutno dodat návrh
projektu na OVZS do 20. 12. 2019 (dle OR a Harmonogramu ERC), v tuto chvíli
se pracuje v rámci podpory pipeline se dvěma perspektivními uchazeči.

j)

Do soutěže na podporu společných výzkumných a vzdělávacích projektů se
Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně podali návrhy projektů tři
pracovníci MFF UK.

k)

Informace o nabídce spolupráce s Univerzitou v Torontu.

l)

Program GAP – skončila platnost provizorní verze metodických pravidel evidence
aktivit, jejichž přípravu a vydání nám ukládá Opatření rektora 24/2018. Příprava
plné verze metodických pravidel se z důvodů vytížení jinými prioritními úkoly
odkládá o rok a pro aktuální akademický rok se opět vydává verze provizorní.
Jednou z podstatných změn nové verze metodických pravidel evidence aktivit je
změna režimu evidence v agendě e.OPVAV - Projekty operačních programů EU
ve vědě a výzkumu (viz kapitola 4.1). Nově záznamy v této agendě nepořizují
jednotlivé součásti, ale záznamy jsou pořizovány a spravovány centrálně péčí
Odboru projektové podpory RUK. Okamžikem účinnosti nové verze metodických
pravidel jsou záznamy v této agendě součástem nadále k dispozici pro čtení,
podobně jako v agendě b.GAUK. Nejpozději do konce ledna 2020 bude přechod
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na tento nový režim evidence dokončen tak, že záznamy o projektech řešených na
více součástech budou převedeny do jednoho záznamu a OPP stávající záznamy
zkontroluje a opraví dle vlastní evidence a doplní záznamy případně chybějící.
m)

Reakrediatace oboru didaktiky matematiky – ke stavu procesu reakreditace
nemáme zatím žádnou konkrétní informaci. Informace z NAÚ by měly být
doručeny datovou schránkou.

n)

Nabídka pro studenty a absolventy:
i) nabídka z Corvinus University of Budapest, Maďarsko, určená pro post
doktorandy pro akademický rok 2020/2021, byla poslána přes stud-l.
Podrobnější informace jsou na adrese:
www.uni-corvinus.hu/index.php?id=67693
ii) nabídka stipendií francouzské vlády určené na doktorandské studium pod
dvojím vedením nebo výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři v délce 1 - 3
měsíců. Taktéž posláno přes stud-l. Uzávěrka podávání přihlášek dosud
nebyla stanovena, předpokládá se, že bude koncem února 2020. Podrobnější
informace jsou na adrese:
https://studium.ifp.cz/

o)

V souvislosti s tím, že fakulta nebyla informována o tom, jaké spoluřešitelské
projekty GAČR byly podány, bude požadováno, aby i tyto projekty byly předem
projednány a odsouhlaseny sekčními proděkany.

Prod. M. Vlach
p)
Prof. J. Trlifaj a prof. D. Kráľ jmenováni Fellow of the AMS – více na webu:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/profesor-jan-trlifaj-jmenovanfellow-of-the-ams
q)

Prod. M. Vlach se zúčastnil slavnostního galavečera 18. ročníku předávání cen
Česká hlava. Národní cenu vlády ČR získal pror. M. Bárta (FF UK) a Cenu
Invence doc. J. Brádek (PřF UK). Záznam dostupný zde:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12902675312-ceska-hlava2019/21954416018

r)

Prod. M. Vlach informoval o nabídce z TAČR na post předsedy či místopředsedy
kolegia odborníků v rámci programu ÉTA, kterou z momentální časové
vytíženosti s politováním odmítl.

s)

Informace od kol. Bc. Dupkaly – Fyziklání – středoškoláci (účastníci
korespondenčního semináře) by rádi podnikli zahraniční cesty, uvažují o navázání
spolupráce s Moskevskou státní univerzitou a plánují návštěvu pracoviště
v Dubně. Fyziklání spadá pod korespondenční seminář FYKOS. Bylo dohodnuto,
že vedoucí Fyziklání se může obrátit s žádostí o pomoc s přípravou výjezdu, resp.
s vytvořením smlouvy o spolupráci na prod. J. Trlifaje, potažmo OVZS. Děkan
požaduje, aby nad spoluprací měl kontrolu a záruku někdo ze zaměstnanců, např.
vedoucí korespondenčního semináře FYKOS.
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2.

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. F. Chmelík
a)
Harmonogram studentské ankety za ZS 2019/2020 – návrh, aby sběr dat proběhl
od pondělí 6. 1. 2020 do středy 19. 2. 2020. Kolegium s návrhem souhlasí.
b)

Hodnocení vědy – vynikající příklady: návrhy ze sekcí F a I poslal prod. F.
Chmelík kolegiu e-mailem. Další návrh dodá sekce M.

Prod. V. Kuboň
c)
KD vzalo na vědomí složení komisí pro přijímací řízení na akademický rok
2020/2021.
Prod. M. Vlach
d)
Nutnost ideové debaty o revizi kurzů CŽV na další vzdělávání pro získání
(dodělání) pedagogického vzdělání v aprobaci matematika, fyzika a informatika
v souvislosti s plány MŠMT na zajištění výuky v těchto oborech odborníky
z praxe/firem.
e)

Prod. M. Vlach zmínil, že Ústav teoretické fyziky MFF UK ve spolupráci
s dalšími institucemi pořádá předvýběr uchazečů o doktorské studium v rámci
programu 4PF1, viz: http://www.physicsphd.cz/. Proděkani F. Chmelík a J. Sgall
zaslali kolegiu komentář k této věci. Projekt byl představen ředitelem ÚTF prof.
P. Krtoušem na zasedání koordinační rady doktorského studia a má sloužit
k získávání doktorských studentů především z řad zahraničních uchazečů. Prod. F.
Chmelík připomněl, že zahraniční doktorand, stejně jako tuzemský, musí
především splnit vyhlášené a schválené podmínky přijímacího řízení na fakultě.
Informace o této iniciativě na fakultních stránkách věnovaných přijímacímu řízení
chybějí a informaci uvedenou na výše uvedené stránce k přijímacímu řízení na
MFF UK pokládá prod. F. Chmelík za nedostatečnou. Jedním z aspektů
předvýběru je, že uchazeči, kteří jím úspěšně prošli, získají asistenci při
přijímacím řízení a vyřizování formalit pro pobyt v ČR a též záruku vyššího
stipendia ve studiu. Prod. M. Rokyta navrhl, aby případná aplikace tohoto postupu
v dalších oborových radách byla vždy konzultována s prod. F. Chmelíkem.
Správcem takovýchto a podobných domén by neměly být soukromé osoby
a informace by měly být k dispozici též na fakultních stránkách. Závěr: prod. F.
Chmelík obdržel souhlas kolegia tuto problematiku, zejména její soulad s platnou
legislativou, konzultovat s Mgr. P. Chráskou. Pokud se vyskytnou připomínky či
návrhy na úpravu postupu, projedná je prod. F. Chmelík s prof. P. Krtoušem.
Otázku umístění informací k předvýběru studentů na fakultním webu projedná
s prof. P. Krtoušem prod. V. Baumruk.

f)

Prod. M. Vlach informoval, že tzv. Juniorská univerzita UK byla letos pořádána
na mimopražských fakultách. Například Farmaceutická fakulta UK účastníky této
Juniorské univerzity pak bodově zvýhodňuje v přijímacím řízení, prod. M. Vlach
zmínil, že by podobné opatření mohlo být i v případě MFF UK, pokud by k tomu
byla vůle.
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Děkan
g)
Děkan požádal dne 3. 12. 2019 pror. R. Wildovou, aby do skupiny pro joint
degree a cotutelle byla za MFF UK doplněna doc. RNDr. Markéta Lopatková,
Ph.D.
h)

3.

Fakultní školy MFF UK, navazuje na bod 2. i) – na setkání se zástupci Fakultních
škol MFF UK proběhlo krátké jednání Ing. P. Proškové (ředitelka Elixíru do škol)
s děkanem týkající se spolupráce při možné konkretizaci zákonných podmínek pro
zvýhodnění firem, pokud jejich zaměstnanec bude vykonávat pedagogickou
činnost v oborech matematika, fyzika a informatika. Kolegium se dohodlo, že
prod. V. Kuboň zorganizuje schůzku s didaktickými katedrami a zjistí, jak
spolupráce ve výuce na SŠ vypadá, poté proběhne schůzka s ředitelkou Elixíru do
škol, ve složení děkan a proděkani V. Kuboň, M. Rokyta a M. Vlach.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemník
a)
Tajemník požádal zejména SKAS o navržení dvou přednášek, které by měly být
natočeny v letním semestru akademického roku 2019/2020.
b)

Na poradě tajemníků na RUK zastoupí tajemníka fakulty Ing. D. Lanková.

c)

Pronájmy, zapůjčení prostor
(Navazuje na bod 3. i) ii) minulého zápisu): Žádost prof. J. Pokorného o prominutí
nájemného za zapůjčení Refektáře pro koncert hudebního uskupení Musica
Marcato dne 5. ledna 2020 – proběhla e-mailová korespondence. Závěr: Akce
bude brána podobně jako pronájmy pro umělecké školy (ZUŠ). ZUŠ dostávaly
slevu na pronájmu 25 %. Kolegium navrhuje cenu za pronájem 1 000,- Kč, pokud
bude akce propagována na fakultě s možností účasti fakultní veřejnosti. Dále
navrhuje sjednocení výše nájmu pro základní umělecké školy 5 000,- Kč.
Kolegium souhlasí s cenou pronájmu 1 000,- Kč s možností účasti fakultní
veřejnosti. Rozeslání informace e-mailem zajistí prod. J. Sgall.

d)

Do příštího kolegia děkana připraví tajemník návrh na rozdělení a výši
mimořádných odměn.

e)

CIS – žádanky mají platnost pouze do konce roku a nejdou přesunout do příštího
roku. Bylo projednáno s Ing. D. Lankovou, řešením je zrušit staré žádanky a
vytvořit nové (pracoviště byla informována e-mailem). Problém si žádá
bezodkladné řešení.

f)

Dne 27. 12. 2019 dopoledne proběhnou individuální jednání sekčních proděkanů
s vedoucí HO Ing. D. Lankovou a Mgr. T. Jančákem kvůli „doladění“ čerpání
rozpočtu 2019.
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4.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
(Navazuje na KD 30. 10. 2019) Požadavky a návrhy na investiční akce a opravy
pro zařazení do plánu správy budov MFF UK na příští rok (bude součástí návrhu
rozpočtu fakulty na rok 2020). Prod. L. Skrbek požádal o návrhy na stavební akce,
nejdůležitější investiční akce je třeba projednat a jejich plán připravit do kolegia
děkana 18. 12. 2019. Drobnější a menší akce budou realizovány v rámci rozpočtu
správy budov.
b)

Prod. L. Skrbek podal situační zprávu o průběhu výstavby „Pavilonu M a I
v Troji“. Dne 3. 12. 2019 se uskutečnila prohlídka objektu, v pátek 13. 12. 2019
bude pavilon předán. Informaci dostanou členové KD e-mailem.

c)

Dopis od rektora UK požadující, aby fakulta upřesnila své investiční akce,
plánované do roku 2025 (přiložena byla tabulka k doplnění). Prod. L. Skrbek
seznámil kolegium s plánovanými investičními akcemi.

Doc. C. Matyska
d)
Na koordinační schůzce konané na RUK dne 2. 12. 2019 potvrdila Ing. J.
Baťková, že v projektu Igráček nebudou fakulty čerpat přímé náklady, pouze
režii. Pokud by fakulta chtěla na zabezpečení provozu „grantové agentury“
přijmout novou pracovnici, musela by ji financovat ze svého rozpočtu.
Ekonomická komise AS UK schválila, že z odhadem 60 mil. Kč určených na
zabezpečení projektu bude zhruba polovina vyčleněna na IT a odměny hodnotitelů
grantových návrhů a druhá polovina na mzdové náklady rektorátního týmu
(zhruba 10 pracovníků na dobu tří let). Prof. J. Trlifaj razí požadavek, aby studenti
předávali průběžné zprávy o řešení projektů přímo na RUK, nikoli cestou OVZS.
Až tento projekt skončí, zanikne GAUK a bude pokračovat pouze jedna grantová
agentura formálně navazující na projekt Igráček.
Doc. P. Hnětynka
e)
Informace o postupu implementace GSuite for Edu. Čeká se na schválení licence
ze strany firmy Google.
Děkan
f)
Děkan oslovil vybrané fakultní IT pracovníky s požadavkem, aby sdělili svoji
představu, jak by měla vypadat ideální organizace správy IT technologií na
fakultě. Jejich odpověďmi se zabýval spolu s doc. P. Hnětynkou. Jako první krok
připraví doc. P. Hnětynka, v kooperaci s vedoucími IT pracovišť, zhruba do
poloviny ledna 2020 seznam IT služeb, které jednotlivá pracoviště poskytují,
s rozdělením do kategorií (služby centrální, infrastrukturní, volitelné).
Prod. M. Vlach
g)
Dozorčí rada CUIP schválila založení spin-off Charles Games, rozšířené
kolegium rektora by mělo v lednu projednávat Zprávu o fungování CUIP
(v dozorčí radě je zástupce MFF UK, a to doc. M. Nečaský).
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h)

Portál matfyz.cz přechází na nový server na MS (včetně osobních stránek
uživatelů, absolventů a e-mailů), řeší dr. M. Mareš (KAM MFF UK).

i)

Partnerský program: a) ČEZ – strategický partner, zájem z fyzikální
i matematické sekce, doc. M. Nečaský projedná s prod. J. Sgallem možnou
kontaktní osobu za informatickou sekci MFF UK, Qest - dr. Klímek bude
kontaktní osobou za MFF UK, Kooperativa - úroveň partner - probíhají jednání
o konečné podobě smlouvy, SUSE – strategický partner v jednání, Meteopress –
zájem z fyzikální sekce, bude startovní partner.

j)

Proběhly dva semináře zaměřené na duševní vlastnictví (Malá Strana: 16
účastníků, Troja: 7). Z diskuze vyplynulo, že existují určité nejasnosti, např.
u doktorandů, kteří mají úvazek na fakultě, příp. doktorandů, kteří pracují pro AV
ČR, zda je jejich práce školní, nebo zaměstnanecké dílo. Věc projednával prod.
M. Vlach s prod. V. Kuboněm a Ing. B. Joudalovou, v této souvislosti bude
upravena smlouva Partnerského programu, aby tyto skutečnosti určitým
způsobem reflektovala, kontaktována bude právnička fakulty JUDr. M. Semíková,
pomoc také nabídl právník CPPT dr. M. Machů.

k)

CPPT: V souladu s Inovační strategií ČR a strategickým záměrem UK - "zvýšit
povědomí o ochraně DV – nastavení těsnější spolupráce se všemi stupni
vzdělávání jak v přednáškové činnosti, tak především při tvorbě vzdělávacích
programů" nabízí CPPT (dr. M. Machů) výuku právní ochrany duševního
vlastnictví pro studenty MFF UK (především pro Mgr. a Ph.D. studenty).
Kolegium se shodlo, že dr. M. Machů bude pozván na březnové zasedání kolegia
děkana v novém roce.

l)

Informace z Pracovní skupiny MFF UK pro spolupráci s firmami. Předseda
skupiny doc. M. Nečaský (společně s Ing. B. Joudalovou) budou přizváni na
březnové zasedání kolegia děkana k projednání „diamantového partnera“ (partner
a zároveň dárce), industriální student a propagace vědeckých aktivit Matfyzu.

m)

Informace ze setkání fakultních skautů: část agendy CPPT, resp. připravovaný
projekt HR Award II zasahuje i do partnerství s firmami v rámci části “Strategie
mezisektorové spolupráce“, kdy v rámci projektu bude pravděpodobně CPPT
iniciovat nastavení celkové strategie a etických pravidel. Zároveň ale (prod. M.
Vlach je členem) existuje komise zřízená AS UK, která se má etickými pravidly a
nastavením kritérií spolupráce věnovat, ta by měla informovat o výsledcích své
práce AS UK dne 24. 1. 2020. Prod. M. Vlach podrobně informoval o agendě
v této skupině, informace doplnil také Mgr. P. Korcsok.

n)

V návaznosti na výše uvedené prod. M. Vlach zmínil, že zatím nemá další
informace o projektu HR Award II (zejm. jaké bude financování), jak to bude
s tzv. skautskou univerzitní sítí a např. úvazkem Ing. B. Joudalové v rámci nového
projektu. Stávající projekt končí 31. 1. 2020. Prod. M. Vlach a doc. C. Matyska
budou kontaktovat vedení CPPT v této otázce.
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o)

5.

Prod. M. Vlach informoval o vyhlášení výběrového řízení na „Vývoj a
implementaci Informačního systému propagačních agend MFF UK“ v hodnotě
cca 800 tis. Kč.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Děkan
a)
Kolegium schválilo udělit stříbrnou pamětní medaili fakulty doc. Ing. Jaroslavu
Křivánkovi, Ph.D., in memoriam.
b)

6.

Výsledky výběrových řízení na obsazení pracovních míst (konkursů)
i)
Hostující profesor v IÚUK
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledkyvyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazenipracovniho-mista-profesora-v-oboru-informatika-v-informatickemustavu-univerzity-karlovy-iuuk-s-terminem-podani-prihlasek-15-rijna2019
ii)
Místa akademických pracovníků v informatické sekci
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledkyvyberovych-rizeni/vysledek-vyberoveho-rizeni-na-obsazenipracovnich-mist-v-informaticke-sekci-mff-uk-s-terminem-podaniprihlasek-7-listopadu-2019

PROPAGACE
Prod. M. Vlach
a)
V pátek 13. prosince 2019 od 9 do 17 hodin proběhne v posluchárně T2 tradiční
(letos 7. ročník; akce se koná vždy po dvou letech) Přehlídka popularizačních
počinů ve fyzice (a trochu matematice), pořadatelem je JČMF, Česká fyzikální
společnost ve spolupráci s MFF UK. Akci garantuje doc. J. Dolejší (ÚČJF MFF
UK). Na doporučení proděkanů V. Baumruka a M. Vlacha kolegium souhlasilo
s prominutím nájmu za zapůjčení posluchárny.
b)

7.

Kniha Tenkrát v listopadu – prodej úspěšný, citace i na internetu:
https://www.info.cz/cesko/autonehodu-mel-behem-sametove-revoluce-iposlanec-marek-benda-hlavou-rozbil-obe-zadni-okna-43682.html

RŮZNÉ
a)

Zasedání RKR dne 3. 12. 2019 – podklady KD dostalo. Do 18. 12. 2019 potřebuje
děkan znát názor členů KD, jakým způsobem naplňovat „Mikuláše“.

b)

Návrh novely zákona o vysokých školách: 26. 11. 2019 přišlo z RUK sdělení
děkanům fakult, že MŠMT rozeslalo prostřednictvím ČKR návrhy k připomínkám
s velmi krátkou lhůtou pro vyjádření, proto bohužel nebyl čas pro konzultaci
s fakultami, a proto bylo zasláno pouze stanovisko za rektorát. Krátký čas na
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vyjádření byl ostatně jednou z jeho prvních připomínek. Zaslané podklady –
původní návrh novely včetně důvodové zprávy a zápisu ze zasedání s reprezentací
VŠ a dále připomínky ČKR včetně připomínek UK – dostalo KD e-mailem na
vědomí.
Prod. M. Vlach
c)
Informace ze Sociální komise AS UK, účasti zástupců MFF UK na zasedání
(téma „klima“), podrobnější informace obsahovaly e-mailové zprávy doc. C.
Broma, na zasedání KD situaci doplnil Mgr. P. Korscok. Spolupráce zástupců UK
s Centrem pro otázky pro životní prostředí.
d)

Prod. M. Vlach vedl neformální jednání se zástupci vedení FF UK nad otázkami
možného rozvoje mezifakultní spolupráce.

e)

Dne 20. 12. 2019 se bude konat schůze grémia PRG.AI.

Děkan
f)
Materiál ze zasedání kolegia rektora, týkající se pozemků v Troji: pro UK
vyvstala otázka, zda tyto pozemky koupit a zda by měla o koupi zájem MFF UK.
Již v létě fakulta RUK navrhovala, aby tyto pozemky UK koupila a vybudovala na
nich něco užitečného pro univerzitu jako celek, např. bytové koleje nebo
sportoviště, která chybí v Hostivaři (squashové kurty). Na žádost, zda by MFF
UK mohla univerzitě na nákup pozemků půjčit z FRIM, děkan JM rektorovi
odpověděl, že fakulta může půjčit 15 mil. Kč, tedy částku, kterou byla připravena
půjčit KaM UK.
g)

Pozvánku na prezentaci a představení nových knih vydavatelství Karolinum ve
středu 11. 12. 2019 děkan z časových důvodů nevyužije.

Sekční proděkani M. Rokyta a J. Sgall pozvali kolegium děkana na předvánoční setkání
svých sekcí.

Zasedání skončilo v 13:15 hodin.

Zapsala:
Jana Ježilová
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