Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 11. září 2020
(akademický rok 2020/2021)
Přítomni:

V. Dolejší, Z. Doležal, J. Franc, M. Kulich, V. Kuboň, A. Líska, M. Rokyta,
J. Sgall, L. Skrbek;
j. h. se části jednání zúčastnili: P. Hnětynka, P. Kolman, P. Zakouřil, J. Trlifaj,
P. Svoboda, P. Schmidtová;
Omluveni: C. Matyska, M. Vlach.
Zasedání bylo zahájeno v 9:07 hodin.
Úvodem děkan přivítal kolegium děkana, které jmenoval s účinností od 6. září 2020 na dobu
svého působení ve funkci děkana fakulty, a vyjádřil přesvědčení v dobrou spolupráci celého
vedení fakulty. Složení vedení fakulty je následující:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=2
PŘEDŘAZENÉ BODY
I)

Organizační a administrativní záležitosti spojené s řízením fakulty
a) Příprava materiálů na zasedání vedení fakulty a pořizování zápisu z těchto jednání
bude probíhat prostřednictvím společně sdíleného elektronického úložiště
(SharePoint – zajistí a instrukce uživatelům pošle doc. P. Hnětynka). Uzávěrku
podkladů pro program KD děkan stanovil na pondělí předcházející schůzovní středě,
ideálně 10:00 hodin.
b) Děkan zřídí Rozšířené kolegium děkana (RKD).
Stalo se po KD: Rozšířené kolegium děkana bylo zřízeno Příkazem děkana č. 3/2020,
viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/prikaz-dekana-c-3-2020
c) Děkan jmenuje koordinátory určitých oblastí života/činnosti fakulty. Budou členy
RKD.
Stalo se po KD: S účinností od 15. 9. 2020 byli jmenováni:
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D., koordinátorem webové prezentace
doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D., koordinátorem studia v anglickém jazyce
doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc., koordinátorem projektů Operačních programů
RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D., koordinátorem celofakultních aktivit IT.
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacnistruktura/katedra/oddeleni?code=8190
d) Děkan plánuje obnovit existenci komise pro počítačové sítě MFF UK jako poradního
orgánu vedení fakulty.
e) Děkan doporučil proděkanům fakulty, aby si zřídili elektronický podpis. Zahájení
procesu k získání digitálního podpisu se ujme dr. P. Zakouřil.
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f)

Příprava zasedání vědecké rady fakulty zcela přešla na OVZS. Lhůtu pro
shromáždění podkladů k programu jednání určí prod. Z. Doležal. Nejbližší zasedání
je ohlášeno na 7. 10. 2020.

g) Jarníkovská přednáška 7. října 2020 - vzhledem ke zhoršující se epidemiologické
situaci zvážit návrh doplnit k vytištěným pozvánkám (a příp. i plakátům) odkaz/link
na web, kde bude umístěna informace o případném streamování: děkan k tomuto
podnětu uvedl, že případná změna prezenčního podání přednášky na streamované
bude záviset na aktuální situaci v ČR a také na ochotě přednášejícího doc. L. Barta
k takové změně. Epidemiologická situace bude mít vliv i na způsob konání vědecké
rady fakulty.
Opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19

II)

a) Webová stránka, viz:
https://www.mff.cuni.cz/koronavirus
https://www.mff.cuni.cz/coronavirus
je průběžně aktualizována. Kolegium prodiskutovalo současnou hygienickou situaci
v ČR včetně zajištění technických a hygienických prostředků potřebných pro příští
období k zahájení výuky a k udržení činnosti fakulty obecně; závěry se stanou
obsahem sdělení, které bude zveřejněno v pondělí 14. 9. 2020.
b) Děkan zřídí dočasný Krizový štáb pro řešení mimořádných situací v souvislosti
s nemocí Covid-19.
Stalo se po KD: Krizový štáb byl zřízen Příkazem děkana č. 4/2020, viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernicedekana/prikaz-dekana-c-4-2020
První jednání Krizového štábu COV-MFF děkan svolal na 16. 9. 2020. Složení štábu
viz:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacnistruktura/katedra/oddeleni?code=8188
c)

1.

Doporučení MŠMT pro vysoké školy v souvislosti s COVID-19, z 8. 9. 2020, viz:
https://www.msmt.cz/doporuceni-pro-vysoke-skoly-v-souvislosti-s-covid-19

VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY
Prof. J. Trlifaj
a) (Navazuje na bod 1. a) zápisu z KD konaného 2. 9. 2020.) Hodnocení vědy UK:
připravuje se další on site visit, a sice na dopoledne 1. 10. 2020, účast reprezentantů
MFF UK v panelové diskusi - po třech zástupcích fakulty ve třech skupinách dohodnou prof. J. Trlifaj s prof. Z. Doležalem, v případě potřeby se obrátí na sekční
proděkany.
K celostátnímu hodnocení vědy byl ustaven širší panel, tedy lze očekávat i mnohem
početnější „vizitaci“.
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b) (Navazuje na bod 1. i) zápisu z KD konaného 2. 9. 2020.) Elektronické předplatné
na časopisy: pro informaci nových členů KD děkan sdělil, že vedení fakulty se
posledně přiklonilo k variantě v bodě sub a) rektorova přípisu, a přiblížil důvody,
které ho k tomu vedly. Odpověď ředitelce Ústřední knihovny UK dr. Římanové dá
děkan společně s vedoucím Knihovny MFF UK.
Stalo se po KD: stanovisko fakulty bylo dr. Římanové posláno 15. 9. 2020, dodatek
– poznámka ke způsobu stanovení podílu na financování – byl odeslán děkanem dne
18. 9. 2020.
Prod. Z. Doležal
c)

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací za rok 2020: OVZS zatím neeviduje žádný návrh. Děkan včera požádal
vedoucí OVZS, aby obeslala pracoviště fakulty s upozorněním na tuto cenu,
původní termín 10. 9. 2020 aby prodloužila na 15. 9. 2020.
Stalo se po KD: Prof. J. Nešetřil poslal návrh na ocenění Mgr. Jana Hubičky,
Ph.D., nominace byla podána na RUK cestou OVZS, s vědomím prod. J. Sgalla.

d)

Projekty MŠMT - mobility, Inter-Excellence - do poloviny října je možné podat
žádost o prodloužení doby řešení a převod prostředků do dalšího roku. Procedura
není stanovena jednotně, je potřeba dotázat se konkrétních administrátorů
jednotlivých programů. OVZS plánuje příslušné instruktáže.

e)

GAUK: dne 9. 9. 2020 odeslalo OVZS na RUK smlouvy GAUK. Pro dva řešitele,
kteří jsou v zahraničí, byla dohodnuta výjimka, totiž prodloužený termín pro
odevzdání (původní lhůta vyprší 11. 9. 2020).

f)

Informace/doporučení z MZV ČR ohledně omezujících opatření ve vztahu
k vybraným státům regionu Blízkého východu a severní Afriky. Mezi státy, na
něž se sankční režimy EU a OSN vztahují, jsou Írán, Sýrie a Libye. MZV
upozornilo na jmenné seznamy osob, subjektů a orgánů, vůči nimž se uplatní
sankce a s nimiž doporučuje nespolupracovat. Návrh OVZS: informovat, resp.
upozornit na problematiku dotčená pracoviště – otázka ochranných opatření proti
úniku informací (např. podepsání mlčenlivost atp.)? Děkan požádal, aby věc
sledovalo OVZS; tomuto oddělení musejí být zasílány informace o výskytu osob
z uvedených zemí na MFF UK. Doc. P. Kolman pošle na OVZS seznam
zahraničních studentů fakulty.
Stalo se po KD: Doc. P. Kolman seznam poslal prod. Z. Doležalovi a ten jej
předal OVZS.

g)

Návrh vybraných výsledků pro celostátní hodnocení vědy (navazuje na bod 1. b)
zápisu z KD konaného dne 2. 9. 2020): podklady ze sekcí probere děkan se
sekčními proděkany. Nominace se podávají cestou OBD, včetně zdůvodnění a
publikace ve formátu pdf.
Stalo se po KD: Návrh za fakultu projednal děkan se sekčními proděkany
odpoledne po jednání kolegia a vedoucí Knihovny MFF UK potvrdil děkanovi dne
17. 9. 2020, že již má k dispozici kompletní podklady, které odeslal na místo
určení.
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Zahraniční styky
Kolegium vzalo na vědomí následující informace.
h)
V souvislosti s revizemi meziuniverzitních smluv z vybraných regionů fakulta
nově participuje na stávajících meziuniverzitních dohodách s následujícími
institucemi:
•
Simon Fraser University, Kanada (dohoda o studentské výměně).
•
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko (rámcová dohoda +
Dohoda o studentské výměně).
•
University of Washington at Seattle, USA (MoU + dohoda o studentské
výměně).
•
Lvovská státní univerzita Ivana Franka, Ukrajina (rámcová dohoda) - na
RUK se připravuje aktualizace stávající dohody.
i)

Aktualizovány byly meziuniverzitní dohody se Štrasburskou univerzitou
(rámcová dohoda) a Petrohradskou univerzitou (aktualizace dohody o akademické
výměně a vědecké spolupráci. Obecná dohoda a dohoda o studentské výměně již
byly aktualizovány dříve).

j)

Z mezifakultních dohod byla uzavřena dohoda s jihokorejskou institucí Space
Science Division, Korea Astronomy and Space Science Institute (MoU, doc. J.
Ďurech, AÚ UK).

k)

Informace k habilitačnímu řízení, řízení ke jmenování profesorem a VR: ÚVT UK
pracuje na nové verzi aplikace CHRES - měla by být spuštěna v průběhu podzimu
2020, v aplikaci se nyní chystá několik změn. Řada věcí ještě není dořešena,
a proto děkan neotevíral k tomuto bodu širší diskusi. Co se týká tajného
elektronického hlasování, předsedkyně SKAS pošle děkanovi zkušenosti, které
získali studenti z voleb do SKAS. Otázku, zda pro distanční tajné hlasování
vědecké rady je nutnou podmínkou trvání nouzového stavu, vyjasňuje s vedením
univerzity děkan.

l)

Ostatní výzvy týkající se vědy a zahraničních styků byly jako obvykle rozeslány
cestou ovzs-l a jsou uveřejněny na webu.

Prod. J. Sgall
m) Návrh na jmenování prof. P. Pognana hostujícím profesorem UK: kolegium
doporučilo předložit návrh na program říjnového zasedání VR MFFUK.
Děkan
n)
Spolupráce fakulty s Komisí J. W. Fulbrighta v Praze: děkan požádal, aby agendu
s tím spojenou zajišťovalo OVZS, přinejmenším aby vedlo evidenci pobytů
zahraničních hostů působících na MFF UK v rámci této spolupráce (např. hostů
na pozici Fulbright Distinguished Chair).
Prod. M. Vlach korespondenčně
o)
Prestižní vědecký časopis Nature Communications publikoval studii realizovanou
na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, která představila anglickočeský překladač CUBBITT založený na neuronových sítích, jenž při překladu
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novinových zpráv dosahuje kvality srovnatelné s výstupem profesionálních
překladatelů. Více např. na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prekladac-z-matfyzu-dohani-vkvalite-bezne-prekladatele
p)

2.

Zemětřesení se může chovat jako bumerang a nebývalou rychlostí se vrátit na
místo svého vzniku. Vyplývá to z mezinárodní studie, kterou začátkem srpna
zveřejnil prestižní časopis Nature Geoscience. Více na:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prekvapiva-dynamikasmykovych-trhlin

STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI
Prod. M. Kulich
a)
KD vzalo na vědomí informaci ze setkání studijních proděkanů fakult UK
konaného dne 7. 9. 2020. Stručný zápis poslal prod. M. Kulich předem
elektronicky.
b)

KD schválilo zrušit - s ohledem na epidemii koronaviru - kursy U3V a slavnostní
imatrikulaci studentů prvního ročníku. Frekventantům U3V bude vrácen
registrační poplatek, imatrikulace může být nahrazena individuálním podpisem
studenta na STUD. Podle informace předsedkyně SKAS spěje spolek Matfyzák
k rozhodnutí odložit Beánii.
Stalo se po KD: Studentská slavnost Beánie byla odložena na neurčito.

c)

Úlevy ze školného za studium v cizím jazyce: o připravované novele rektorova
opatření referoval prod. V. Kuboň, věc komentoval doc. P. Kolman. Přílohou
opatření jsou i podmínky pro přiznání finančních úlev, jak je stanovují jednotlivé
fakulty. Po diskusi kolegium rozhodlo o úpravě podmínek pro úlevy na
poplatcích, totiž kompletně nahradit v příslušné rubrice MFF UK dosud uváděný
text na text následující: „Bc. a navazující Mgr. programy: Pokud chybí jen státní
zkouška nebo její část, úleva až do výše 80 % na max. jeden akademický rok.
Programy Ph.D.: žádné úlevy nejsou poskytovány.“ Prod. V. Kuboň sdělil toto
rozhodnutí na RUK.

d)

Letošní přijímací řízení do bakalářského studia na MFF UK: několik uchazečů
(řádově jednotky) se nesmířilo se svým nepřijetím ke studiu, kdy důvodem pro
jejich nepřijetí byl fakt, že v předepsané lhůtě do 30. 7. 2020 nedodali své
maturitní vysvědčení, a nyní se domáhají výjimky/pardonu. V diskusi zazněly
názory jak směřující k určité benevolenci vůči silně studijně motivovaným
jedincům, tak naopak názory kladoucí důraz na dodržení akademickým senátem
fakulty schválených podmínek přijímacího řízení a na rovný přístup ke všem
uchazečům o studium. Závěry:
i) rozhodující bude stanovisko vedení UK (o konzultaci byla požádána pror.
M. Králíčková);
ii) prod. M. Kulich si sám stanovil úkol vylepšit způsob komunikace
fakulty/STUD s uchazeči o studium, učinit ho přátelštější.
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e)

Spolek Matfyzák pořádá orientační setkání pro ty studenty prvního ročníku
navazujícího magisterského studia, kteří neabsolvovali bakalářské studium na
MFF UK. Očekává účast 10 až 15 studentů, forma provedení závisí na aktuální
epidemiologické situaci.

Prod. V. Kuboň
f)
(Navazuje na bod 2. a) zápisu ze zasedání KD konaného 2. 9. 2020): KD vzalo na
vědomí, že AS MFF UK dne 10. 9. 2020 všemi hlasy přítomných členek a členů
schválil změnu podmínek přijímacího řízení do Bc. a NMgr. programů v českém
jazyce pro akademický rok 2020/21, která umožní uchazečům skládat zkoušku
z českého jazyka distančně na KJP MFF UK do 30. 9. 2020, a tím splnit
požadavky na znalost jazyka, nutné pro přijetí do těchto programů.

3.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tajemník fakulty
a)
Vzdělávání v rámci UK - nabídka kurzů pro akademické pracovníky: sekční
proděkani dostanou odkaz na nabídku, kterou e-mailem obdržel tajemník fakulty.
Ten připomněl, že přede dvěma lety sám jeden z kursů úspěšně absolvoval.
Prod. L. Skrbek a tajemník fakulty …
b)
… seznámili kolegium s výhledem čerpání investičních prostředků z FRIM
a důležitými okolnostmi k tomu se vztahujícími. Do konce října 2020 by SB měla
mít kompletně připravenou dokumentaci pro provedení stavby dvou velkých akcí:
"Půdní vestavba KK3" a "Výměna střech a opláštění TROJA". Odhad investičních
nákladů činí u půdní vestavby odhadem 27-30 mil. Kč (vč. DPH), spoluúčast na
opláštění odhadem 28-30 mil. Kč (vč. DPH). Pokud by v budoucnu byly čerpány
prostředky z FRIM na jiné akce a zároveň by byla schválena výměna střech
a opláštění (s ohledem na to, že stávající střechy protékají a fasádní výplně
degradují, měla by mít tato investice v nejbližších letech na fakultě přednost),
musí se s možnou spoluúčastí počítat. MFF UK nemá dostatek prostředků na to,
aby tyto dvě nákladné investiční akce mohly proběhnout souběžně, náklady na ně
by se vzhledem k očekávanému plnění FRIM musely rozložit do několika let
a kromě toho by musely být omezeny jiné, menší akce. Investiční rozpočet správy
budov představuje zhruba částka 20 mil. Kč. KD vzalo informaci na vědomí.
Děkan připomněl, že nadále je jeho cílem umístění všech děkanátních oddělení do
budovy Ke Karlovu 3, což souvisí s dislokací a plánem stavebních akcí a úprav
v této budově (půdní vestavba, dolní zasedací místnost).
c)

Směrnice děkana navazující na Opatření rektora č. 30/2020, pravidla pro zadávání
veřejných zakázek v rámci UK: návrh fakultní směrnice je v přípravném stádiu.

Prod. J. Sgall
d)
CETIN – nové smlouvy o pronájmu: KD vzalo na vědomí informaci o stavu
dosavadních jednání. Děkan očekává, že KD dostane konečnou zprávu o výsledku
jednání.
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e)

4.

Restaurace Profesní dům: KD vzalo na vědomí informaci, že prod. J. Sgall spolu
se zástupci SKAS projedná s pí A. Starostovou nové písemné ujednání o úpravě
režimu v restauraci. Jde hlavně o zvýšení cen a denní počet jídel.
Stalo se po KD: Jednání se uskutečnilo a vyústilo v dodatek ke smlouvě, který byl
uzavřen s platností od 1. 10. 2020.

PROVOZ A ROZVOJ
Prod. L. Skrbek
a)
KD vzalo na vědomí zevrubnou informaci prod. L. Skrbka o akci "Rekonstrukce
ZTI + VZT katedrového objektu Troja + Cirkulace TUV v areálu" a schválilo
navržený způsob financování i návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
s firmou SCom; dodatek, jehož konečné znění bude konzultováno s JUDr.
M. Polickým, dostane děkan k podpisu v polovině září t. r. Termín dokončení
rekonstrukce stanovený na 18. 9. 2020 bude dodržen.
b)

Kolegium schválilo instalaci lapače tuků na odpadní potrubí za provozem bufetu
v Troji před zaústěním potrubí do kanalizační stoky v ulici Povltavská (akce
„LAPOL Troja“). Povolení k realizaci očekává SB dostat k 31. 10. 2020, samotné
provedení plánuje na listopad 2020. Akce si vynutí zhruba 14denní odstávku
provozu bufetu, přesný termín bude domluven až po výběru zhotovitele.

c)

Kolegium vzalo na vědomí sdělení děkana, jaký je plán (dohodnutý s prod.
L. Skrbkem) na využití prostoru v sousedství trojského bufetu, uvolněného po
otevření pavilonu IMPAKT: část se využije k rozšíření samotného bufetu, část
poslouží k většímu pohodlí studentů (další stolky a židle, respirium), případně
k vytvoření jedné kanceláře. Náklady na tuto akci se pohybují v řádu statisíců Kč.

Děkan
d)
Plán investičních aktivit, který je součástí strategických dokumentů Univerzity
Karlovy, navazujících na strategický záměr MŠMT: e-mail pror. J. Hály,
doručený 10. 9. 2020 a žádající informace o investičních aktivitách, které fakulta
plánuje v uvedeném časovém rozmezí uskutečnit, předal děkan prod. L. Skrbkovi.
Lhůta pro odpověď na RUK vyprší 30. 9. 2020, podklady připraví děkanovi prod.
L. Skrbek ve spolupráci s vedoucím SB a předloží je do 25. 9. 2020.
Prod. M. Vlach korespondenčně
e)
Text smlouvy Partnerského firemního programu bude rozšířen o nové články, aby
vyhovoval novému Opatření rektora č. 29/2020, obecná kritéria Univerzity
Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci.
f)

3D umělecké dílo, které by mělo být umístěno před pavilonem IMPAKT: porota
vybrala návrh akademického sochaře Stanislava Kolíbala. Předseda poroty prof. J.
Kratochvíl navrhl případně využít i další z návrhů jako vhodný doplněk fakultních
prostor, záleží na zájmu/rozhodnutí vedení fakulty. Děkan připomněl, že dílo
zakoupí Galerie hlavního města Prahy a fakultě ho zapůjčí na dobu tří let. MFF
UK zaplatí tzv. skicovné (přibližně 300 tis. Kč). V plánu je interní výstava všech
zaslaných návrhů.
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g)

5.

Příprava Institucionálního plánu UK 2021 a Programu na podporu strategického
řízení UK 2022-2025 (navazuje na bod 4. d) zápisu z KD konaného dne 2. 9.
2020): doc. P. Svoboda referoval o školení konaném na RUK dne 4. 9. 2020,
jehož se zúčastnil osobně a prod. M. Vlach distančně. V dané souvislosti
pochválil spolupráci s vedoucí odboru projektové podpory Mgr. J. Baťkovou.
Závěry KD:
i)
Administrativní záležitosti spojené s IP a PPSŘ jsou svěřeny doc.
P. Svobodovi.
Doc. P. Svoboda předloží děkanovi návrh na využití prostředků IP, které
jsou k dispozici ještě pro letošní rok. Informaci o případném požadavku na
investice prosí doc. P. Svoboda dostat co nejdříve.
ii) KD vzalo na vědomí, že rozhodnutím MŠMT odpadla povinnost konat
vnitřní soutěž tzv. tematických okruhů. Přijalo návrh doc. P. Svobody přesto
takovou domácí soutěž na fakultě uspořádat, objem prostředků na ni
určených by činil zhruba 400 tis. Kč, s předpokladem zhruba 10 projektů po
40 tis. Kč. Soutěž bude zaměřena na inovaci (hlavně výběrových)
přednášek, cvičení, forem výuky vůbec, přípravu elektronických skript
apod. Náměty shromáždí doc. P. Svoboda do měsíce a na jejich základě
sestaví tabulku jako podklad pro rozhodnutí děkana/doporučení děkanem
ustavené komise. Organizaci a administraci soutěže se bude věnovat děkan
ve spolupráci s doc. P. Svobodou a prod. M. Vlachem.
iii) MFF UK se bude ucházet o získání podílu na financování aktivit
obsažených v opatřeních UK (např. na péči o příchozí ze zahraničí). Postup
dohodnou děkan ve spolupráci s doc. P. Svobodou a prod. M. Vlachem.
Databáze, do kterých se musejí návrhy/požadavky fakult UK vložit
(podmínka nutná), jsou už otevřeny, a sice pro IP 2021 od 9. 9., pro PPSŘ
2022-2025 od 10. 9. Doc. P. Svoboda připraví návrh fakultních návrhů do
28. 9. 2020, kolegium návrh projedná 30. 9. 2020.

PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Prod. J. Sgall
a)
Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovních míst asistentů v informatické
sekci s termínem podání přihlášek 14. srpna 2020 je na webu zde:
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti
Děkan
b)
KD vzalo na vědomí děkanovu informaci o personálních změnách, které proběhly
na děkanátu, přičemž další změny lze ještě očekávat. Při této příležitosti oznámil
tajemník fakulty, že plánuje ukončit své působení na MFF UK k 31. 12. 2020.

6.

PROPAGACE
Prod. M. Vlach korespondenčně
a)
V jednání je vznik nové autorské knihy prof. J. Podolského a dalších, navazující
na úspěšný seriál Genius z dílny National Geographic; viz:
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https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/genius-einstein-v-praze-po-100letech).
Otázkou jsou autorská práva. Publikace by mohla vyjít ve spolupráci
s Československým časopisem pro fyziku.

7.

RŮZNÉ
Děkan
a)
Novely vnitřních předpisů UK - harmonogram projednávání a výzva k předložení
stanovisek, T: na RUK do 9. 10., 12:00 hodin. Dokumenty byly členům KD
rozeslány e-mailem. Jsou také na univerzitním webu, viz:
https://cuni.cz/UK-10673.html
Děkan požádal o připomínky do 5. října 2020, na adresu: děkan@mff.cuni.cz.
K připomínkám prod. M. Vlacha, zaslaným e-mailem, děkan uvedl, že nastíněné
obavy ohledně možného chápání fakultních ústavů jako „další součásti UK“
nejsou opodstatněné.

Zasedání skončilo v 13:23 hodin.

Zapsala:
T. Pávková
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