
Zápis ze 14. schůze kolegia děkana konané dne 15. března 2017 

(akademický rok 2016/2017) 

 

 

Přítomni: 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, L. Skrbek; 

 j. h. P. Korcsok (od 10:41). 

O. Čepek, F. Chmelík, P. Kolman, M. Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach. 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:06 hodin.  

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj (nebyl osobně přítomen) 

a) Opravený výpočet Hodnocení 2015 – aktualizace: 

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=801785 

Termín pro podání případných připomínek ke zveřejněnému výpočtu Hodnocení 

2015 byl stanoven na 14. 3. 2017, 10:00 hodin. Vedoucí Knihovny MFF UK Mgr. 

J. Kuča provedl pracnou kontrolu za MFF UK a zjistil velké množství 

nesrovnalostí, a to i v případě vědeckých výsledků, na jejichž hodnocení se 

vztahoval překryv metodik 2013 a 2014. Úřad vlády vyměnil/aktualizoval na 

webu údaje, ovšem bez upozornění na tuto skutečnost a bez zdůvodnění, čímž 

byly nepřehlednost a zmatek v údajích ještě zesíleny. Mgr. J. Kuča odeslal 

požadavek na opravu dat za rok 2014 včetně dotazu na počet bodů, které by za 

granty ERC měla mít připsané MFF UK. Slíbené hodnocení po jednotlivých 

fakultách Úřad vlády zatím nedodal/nezveřejnil.  

 

b) Rektor UK vydal s účinností od 1. března 2017 opatření č. 13/2017 upravující 

zveřejňování závěrečných a habilitačních prací v elektronické databázi. Nové 

opatření nahrazuje dosavadní opatření č. 23/2016. 

http://www.cuni.cz/UK-8092.html 

Na MFF UK je zodpovědnost za vkládání habilitačních prací svěřena pracovnicí 

OVZS Bc. Kristýně Gálikové, DiS. 

  

c) Dotaz z RUK (ze zahraničního odboru), zda MFF UK užívá nebo plánuje „využít 

nějakého speciálního programu na podporu tureckých akademických pracovníků a 

studentů“. Příp. zdali již nějakého tureckého akademika/studenta fakulta 

přijala/plánuje přijmout. Prod. J. Trlifaj přeposlal e-mail z RUK celému kolegiu, 

o odpověď požádal zejména sekční proděkany. Jako další možnost pomoci 

tureckým kolegům navrhl vypsat stipendium pro studenta v anglicky 

vyučovaných programech. K této otázce nezaujalo KD stanovisko. Děkan 

připomněl, že na fakultě pracuje od roku 2015 dr. rer. nat. Faruk Göloglu; byl 

přijat na pozici odborného asistenta, na základě výběrového řízení.  

 

Prod. V. Baumruk 

d) Univerzitní Kulatý stůl k aktualizaci programů na podporu vědy na UK v r. 2017 

se konal dne 13. 3. 2017, prod. V. Baumruk o něm stručně informoval.  

i) Nové kolo projektů UNCE má být vyhlášeno 1. června 2017, přihlášky 

podávány elektronicky, do 20. září 2017; délka projektů opět šestiletá. 

Fyzikální sekce plánuje podat projekty analogicky jako posledně.  

http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=801785
http://www.cuni.cz/UK-8092.html
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ii) Další kolo projektů Primus bude vyhlášeno v dohledné době, je k tomu 

připraveno opatření rektora UK; konkrétně: vyhlášení 1. dubna 2017, 

uzávěrka 10. května 2017, vyhodnocení do 30. června 2017, počátek řešení 

projektů 1. ledna 2018.  

iii) Progres: děkan připomněl požadavek RUK, aby fakulta sdělila procentuální 

rozdělení celkové výše prostředků na jednotlivé programy (viz bod 1. e) 

zápisu z KD konaného 1. 3. 2017). Dne 15. 3. 2017 má být hotovo 

hodnocení výsledků vědeckých výstupů metodikou 2015. Prod. V. Baumruk 

k tomu uvedl, že u Kulatého stolu na toto téma řeč nepřišla. Rovněž mu není 

známo, jaký postup vedení UK zvolí pro přiznání bonusů za projekty 

Progres. Podle neoficiální informace děkana mají být tyto bonusy určeny 

stejnou částkou, bez ohledu na velikost programu. 

 

Prod. V. Kuboň 

e) Plánování režie na projektech GAČR 2018 - podnět ředitelky ÚFAL doc. M. 

Lopatkové, aby vedení fakulty zvážilo změnu Směrnice děkana č. 1/2014, 

o doplňkových (režijních) nákladech, která stanoví, že Zaměstnanci fakulty (bez 

ohledu na to, zda jsou navrhovateli, a tedy budoucími řešiteli, nebo 

spolunavrhovateli, a tedy budoucími spoluřešiteli) plánují v návrhu projektu režii 

v maximální výši, jakou příslušný poskytovatel (grantová agentura, ministerstvo 

apod.) připouští. Projekty spadající do lingvistické sekce mohou být v soutěži 

tímto znevýhodněny, neboť jsou oproti průměru ostatních humanitních projektů 

„dražší“. K návrhu vedla doc. M. Lopatkovou zadávací dokumentace GAČR pro 

rok 2018. S ohledem na skutečnost, že na zasedání KD byl přítomen jen jeden ze 

tří sekčních proděkanů, děkan věc odložil k projednání po kolegiu. 

Stalo se po KD: Dne 20. 3. 2017 se sešel děkan se sekčními proděkany a s Mgr. 

M. Menšíkovou. Dospěli k dohodě, že MFF UK půjde i nadále cestou maximální 

režie. Pokud by k tomu vedly/nutily okolnosti (rozhodnutí GAČR), bude vedení 

fakulty plánovat při tvorbě rozpočtu na rok 2017 rozložení financí na projekty 

Progres tak, aby kofinancování ze strany GAČR negenerovalo režii z Progres. 

 

Děkan 

f) Recepce pořádaná při příležitosti návštěvy delegace z KUL, 6. dubna 2017 na 

zastupitelství Belgie v Praze: pozvání obdržel a přijal děkan fakulty.  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Prod. F. Chmelík upozornil na opatření rektora č. 13/2017 (viz bod 1. a) tohoto 

zápisu) garanty studijních programů.  

 

b) Cena MŠMT 2017: písemné návrhy v souladu se Statutem ceny lze posílat na 

studijní oddělení do 18. 5. 2017. STUD pak zajistí jejich předání na RUK do 

stanoveného termínu 31. 5. 2017. Statut ceny viz:  

http://www.msmt.cz/file/33744/ 

 

 

http://www.msmt.cz/file/33744/
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Prod. V. Kuboň 

c) Harmonogram přijímacího řízení (studium v akad. roce 2018/2019) - lhůta pro 

podávání přihlášek do bakalářského studia: prod. V. Kuboň hovořil s proděkany 

fakult podobného zaměření jako je MFF UK (FEL, FJFI, PřF MU?) a 

s prorektorem ČVUT; na základě výsledku věc ještě konzultoval s vedoucí STUD 

a kolegiu navrhl ponechat jako termín pro přihlášky konec března 2018. 

Zkušenosti s nároky na administrativní zpracování přijímacího řízení pak budou 

vyhodnoceny.  

 

d) Výukové předměty o informatické bezpečnosti – žádost RUK o sdělení, zda se 

takto zaměřené předměty na MFF UK ne/změnily: prod. V. Kuboň konstatoval, že 

ke změnám nedošlo a že v tomto smyslu bude odeslána odpověď.  

 

e) Podnět dr. T. Bártlové, aby aktivity Pracovní skupiny pro Fakultní školy MFF UK 

byly rozšířeny o působnost na Slovensko. Cílem je v první fázi zjistit, ze kterých 

slovenských škol přicházejí studenti na MFF UK, aby mohly být kontaktovány 

konkrétní SŠ. Mgr. P. Jedelský z odd. PSíK zformuluje pro tento účel požadavek 

fakulty na RUK, aby v SIS byl doplněn formulář uchazečů/studentů o „políčko“ 

pro vyplnění konkrétní slovenské školy. Dosud je v případě slovenských uchazečů 

ohledně jejich střední školy jen údaj „zahraniční“. 

 

f) Řešení úlev při placení poplatků za studium v cizím jazyce - e-mail od vedoucí 

odboru pro studium a záležitosti studentů vyřídí prod. V. Kuboň, T: 16. 3. 2017. 

Věc již konzultoval s doc. P. Kolmanem. Fakulta hodlá i nadále setrvat při 

variantách, kombinujících tři různé situace studentů, a proto takovou kategorizaci 

doporučí i na RUK. O snížení základního školného vedení fakulty neuvažuje, 

kvůli přiměřené srovnatelnosti s kvalitními zahraničními školami i z toho důvodu, 

aby se adepti studia snažili sehnat si finanční podporu/stipendium.  Současně s tím 

zůstává v platnosti možnost fakulty z výše školného, za určitých okolností, slevit. 

Názor pror. J. Konvalinky, aby školné v doktorském studiu bylo úplně zrušeno, 

fakulta před časem nereflektovala, ale doporučila v této souvislosti využít tvorbu 

nových univerzitních předpisů pro kategorizaci studentů; např. KUL má 

doktorandy do kategorií rozdělené.  

 

 

 

3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Závěrka hospodaření MFF UK za rok 2016: dne 9. 3. 2017 byla projednána se 

zástupci Ekonomické komise AS MFF UK.  Komise návrh doporučila ke 

schválení senátem fakulty na jeho zasedání 15. 3. 2017. Zápis z jednání 

Ekonomické komise dostali všichni členové kolegia. 

 

b) Kolegium s konečnou platností odmítlo realizaci projektu „Škola bez PET lahví“.  

V souladu s požadavkem studentů budou v budovách fakulty instalována jiná 

pítka. Vhodná místa pro jejich instalaci vybere správa budov ve spolupráci se 

sekčními proděkany. 

 



Kolegium děkana MFF UK dne 15. března 2017 
 
 
 

4 

 

c) Tajemník informoval o přípravě investičního plánu Univerzity Karlovy na léta 

2018 až 2024. Finanční prostředky budou určeny převážně na rekonstrukce a 

opravy stávajících objektů UK včetně kolejí, menz, sportovišť apod. Nebudou 

sloužit k pořizování dalších nemovitostí.   

 

d) ÚFAL pořádá ve dnech 29. až 31. května 2017 mezinárodní konferenci 

o strojovém překladu a požaduje na ni zapůjčení poslucháren S8 a S9 na 

Malostranském náměstí. Kolegium žádost schválilo včetně slevy na nájemném ve 

výši 75 %. 

 

e) Doc. J. Veselý požádal o poskytnutí Refektáře pro uspořádání koncertu při 

příležitosti setkání absolventů MFF UK, studujících v letech 1957-1962).  Akce je 

pořádána ve spolupráci se spolkem Matfyz Alumni z.s. V jednání je současně 

převzetí záštity děkanem MFF UK. Kolegium předběžně schválilo pronájem 

refektáře za cenu max. 5.000,- Kč. Tato částka bude definitivně upřesněna po 

vyřízení administrativních záležitostí spojených s převzetím děkanovy záštity nad 

touto akcí. 

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Výstavba trojského pavilonu pro M + I: KD vyslechlo nejnovější zprávu o stavu 

výběrového řízení. Situace vyžaduje konzultaci na MŠMT, schůzka je dohodnuta 

na 16. 3. 2017 dopoledne.  

 

b) OP VVV - CEFMAT (odpovědný řešitel prof. J. Franc): KD vzalo na vědomí 

informaci prod. L. Skrbka o výběrovém řízení na stavební projekt vypsaném 

v souvislosti se  zřízením tzv. čistých prostor v Troji. Náklady na stavební projekt 

hradí fyzikální sekce.  

 

Doc. C. Matyska 

c) Konkurs na místo vedoucího referátu pro spolupráci s firmami:  KD vzalo na 

vědomí zevrubnou zprávu prod. V. Baumruka, který byl členem konkursní 

komise. Uchazečku, na které se komise shodla jako na nejvhodnější, bude 

neprodleně kontaktovat rovněž prod. V. Baumruk (bude-li s tím srozuměn prod. 

M. Vlach, t. č. mimo ČR). KD probralo možnosti, kde by mohla nová pracovnice 

děkanátu sedět; o přijatelném řešení, byť třeba dočasném, se dohodnou děkan, 

prod. M. Vlach a tajemník.   

 

d) Projekt na HR Award: Bc. Alžběta Hesová z personálního odboru RUK oznámila, 

že dalším krokem při přípravě projektové žádosti by mělo být ze strany fakult a 

jejích součástí zaslání životopisu zaměstnance, který se za fakultu nebo její 

součást zúčastní projektu a který bude schopen komunikace v angličtině. Na dotaz 

dr. H. Nyklové ohledně očekávané náplně práce zaměstnance, objemu takové 

práce a dalších podrobností není odpověď známa. Bez ohledu na odpověď (přišla 

po zasedání KD, dne 20. 3. 2017) platí konstatování KD, tlumočené na RUK od 
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počátku, totiž že MFF UK nedisponuje na tuto aktivitu volnou pracovní kapacitou 

a že své připojení k tomuto projektu nezamýšlí.  

 

e) Finanční rezervy: doc. C. Matyska položil otázku na možnosti vytvářet rezervy na 

případné neuznané náklady a sankce projektů. Tajemník konstatoval, že fondy 

jsou univerzitní, nikoli fakultní; rezervu si tvořit lze. Podle názoru prod. V. 

Baumruka by rezervy měly být tvořeny v sekcích. K dotazu děkana po finančních 

zdrojích, z nichž by bylo lze hradit např. neuznané náklady (rozhodnutí o 

uznatelnosti nákladů vydává poskytovatel dotace dodatečně, ale se zpětnou 

účinností), případně sankce a pokuty, přeposlal tajemník následující vyjádření 

vedoucí HOSP: 

Právní předpisy ani pravidla hospodaření UK neumožňují vytvářet majetkové 

fondy pro případ vyměření sankce. Sankce je vždy následkem porušení 

rozpočtové kázně nebo nedodržování zadávacích podmínek jednotlivých 

poskytovatelů. Sankce nelze korektně uhradit z žádných dotací ani z příspěvku. 

Vždy se jedná o daňově nezpůsobilý náklad, který je možno hradit jen 

z hospodářských činností fakulty. Sankci rovněž nelze prominout a účtovat na 

vrub fakulty, je nutné učinit všechny kroky k odvrácení škody (v případě nejistoty 

požádat o určení viny soud). Pokud se zavinění prokáže, je nutné předepsat 

zaměstnanci k náhradě. 

 

          Prod. V. Baumruk 

f) První monitorovací zpráva za projekt OP VaVpI 340 Modernizace vybavení pro 

fyzikální výzkum a výuku byla na MŠMT přijata.   

 

Prod. M. Vlach (informoval e-mailem) 

g) OP VVV – projekt ÚIS: funkci junior skauta přijala Mgr. Andrea Živčáková.  

 

h) Rotunda sv. Václava: po schválení závěrečné zprávy zaslalo MŠMT 3. 3. 2017 

zbývající část financí (709 tis. Kč). 

 

Děkan 

i) Festival „Zažijte Velkou Británii: Britské trhy“ na Malostranském náměstí dne 

23. 3. 2017: paní britské velvyslankyni byla poslána zdvořilá odpověď děkana, že 

fasáda malostranské budovy nebude moci být k propagačním účelům festivalu – 

k vyvěšení vlajek - využita, neboť MFF UK obecně nepokládá za vhodné používat 

budovy veřejné vysoké školy k propagačním účelům. Na druhou stranu by se 

fakulta ráda k akci aktivně připojila, např. formou stánku propagujícího studium 

v angličtině.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Tajemník předložil návrh směrnice děkana „O sjednávání dohod o provedení 

práce a dohod o pracovní činnosti“.  Po zapracování připomínek bude směrnice 

předložena k definitivnímu schválení. 

Stalo se po KD: Text výnosu byl schválen, směrnice vydána, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer02.htm 

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer02.htm
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach (poslal body e-mailem) 

a) Zlatá promoce v sobotu 22. 4. 2017: za vedení fakulty přislíbili účast děkan a 

proděkani V. Baumruk, F. Chmelík, M. Vlach, za spolek Alumni prof. Z. 

Němeček a prof. J. Šafránková. Děkan požádal cestou sekčních proděkanů 

o několik dalších účastníků v taláru.  

 

b) PhDr. P. Hoffmannová byla děkanem jmenována na další 2 roky do role Stařešiny 

Spolku Matfyzák.  

 

c) Křest nového ročníku fakultního vína proběhl dne 14. 3. 2017. Více na:  

http://www.matfyz.cz/clanky/840-hrozny-uspesne-spoluprace 

 

d) Nakladatelství MatfyzPress bude prodávat fakultní víno přibližně od 16. 3. 2017 

přes e-shop.  

 

e) Vyhodnocení albeřských dotazníků: prod. M. Vlach požádal dr. K. Šolcovou 

o dopracování. 

 

f) Podklady k hodnocení výsledků „Koncepce rozvoje podpory nadání“ – 

aktualizace za rok 2016: vyřízení urgence z MŠMT zvládla místo nemocné 

vedoucí OVVP dr. T. Bártlová. 

 

g) Partnerský program 

i) Uskutečnilo se jednání s firmou Kooperativa, fakultu by v dalším zastupoval 

RNDr. Martin Branda, Ph.D., z KPMS. 

ii) Firma T-Mobile: smlouva o ochraně dat je podepsaná. Podařilo se 

dosáhnout dohody s textem o firemním partnerství, dohoda zkontrolovaná 

právničkou byla postoupena do T-Mobile.   

 

h) Prod. V. Kuboň vystoupil na gymnáziu v Teplicích, viz krátkou noticku na webu 

gymnázia: 

https://www.gymtce.cz/index.php?sectionID=1&subSectionID=&coreAction=sho

w&contentType=News&contentID=7600  

 

i) Fakultní školy:  

i) Dne 23. 3. 2017 je na fakultě očekávána návštěva ředitele bíloveckého 

gymnázia a 9 studentů této školy. Exkursi pro ně zajišťuje dr. D. 

Mandíková. 

ii) Dr. D. Mandíková ve spolupráci s několika pracovišti MFF UK shromáždila 

možná témata studentských fakultních grantů pro 1. ročníky – jsou určena 

k propagaci ve fakultních školách.  

 

 

 

http://www.matfyz.cz/clanky/840-hrozny-uspesne-spoluprace
https://www.gymtce.cz/index.php?sectionID=1&subSectionID=&coreAction=show&contentType=News&contentID=7600
https://www.gymtce.cz/index.php?sectionID=1&subSectionID=&coreAction=show&contentType=News&contentID=7600
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Děkan 

j) Článek Umělá inteligence porazila pokerové profesionály: na vývoji počítačového 

programu, který obehrál profesionální hráče v pokeru, se podíleli odborníci 

z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty elektrotechnické 

ČVUT v Praze, je na fakultním webu, viz: 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-03-deepstack/ 

O úspěchu referovala také média, např. zde: 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2048098-ceska-umela-inteligence-

porazila-v-pokeru-spickove-svetove-hrace 

 

http://byznys.lidovky.cz/pocitac-porazil-profesionalni-hrace-pokeru-cesi-ho-totiz-

naucili-blufovat-1u1-/firmy-trhy.aspx?c=A170302_175202_firmy-trhy_sij 

 

Vznikl článek, který otiskl časopis Science.  

Stalo se po KD: Zpráva o vítězství umělé inteligence v pokerovém turnaji 

upozornila také na návštěvu vedoucího výzkumného týmu prof. Michaela 

Bowlinga z Albertské univerzity. Během své návštěvy ČR pronesl na MFF UK dne 

27. 3. 2017 přednášku „Computers playing poker“.  

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/2017-03-bowling/ 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) MFF UK má být jednou z pěti fakult Univerzity Karlovy, které zasáhne návštěva 

mezinárodního hodnoticího týmu na UK (zajišťuje Evropská asociace univerzit 

v rámci projektu Institutional Evaluation Programme; složení týmu: prof. Jürgen 

Kohler, Raymond Smith, prof. Luc Hittinger, prof. Hannele Niemi a Gohar 

Hovhannisyan). První návštěva skupiny se má uskutečnit ve dnech 

27. a 28. dubna 2017. 

Stalo se po KD: Děkan fakulty akceptoval termín 28. 4., 9.00 hodin. Kromě něj 

jsou připraveni se zúčastnit prof. V. Baumruk jako zástupce proděkana pro vědu a 

doc. V. Kuboň za studijní proděkany. Dne 27. 3. 2017 bylo ze strany RUK 

potvrzeno, že tým si přeje navštívit MFF UK, stane se tak v pátek 28. 4. mezi 8:30 

a 11:20. Hodnoceny budou celkem čtyři fakulty, kromě MFF ještě PedF, FSV 

a 2.LF.  

 

b) Zasedání RKR dne 20. 3. 2017: podklady dostalo pro informaci celé KD. Téhož 

dne má děkan dostat podrobné informace o návštěvě komise (viz bod sub 7. a)).  

Stalo se po KD: Děkan obdržel od RUK vlastní hodnotící zprávu pro mezinárodní 

hodnocení a itinerář prvé návštěvy hodnotitelů.  

 

c) Dne 27. 3. 2017 přicestují na pozvání ministryně ŠMT představitelky CERN -  

prof. Fabiola Gianotti, generální ředitelka, a paní dr. Charlotte Lindberg 

Warakaulle, ředitelka CERN pro mezinárodní vztahy, a pronesou při této 

příležitosti přednášku. Na přednášku je třeba se elektronicky přihlásit. O formální 

kroky vedoucí k pozvání význačných hostů požádal děkan p. rektora, resp. v jeho 

http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-03-deepstack/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2048098-ceska-umela-inteligence-porazila-v-pokeru-spickove-svetove-hrace
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2048098-ceska-umela-inteligence-porazila-v-pokeru-spickove-svetove-hrace
http://byznys.lidovky.cz/pocitac-porazil-profesionalni-hrace-pokeru-cesi-ho-totiz-naucili-blufovat-1u1-/firmy-trhy.aspx?c=A170302_175202_firmy-trhy_sij
http://byznys.lidovky.cz/pocitac-porazil-profesionalni-hrace-pokeru-cesi-ho-totiz-naucili-blufovat-1u1-/firmy-trhy.aspx?c=A170302_175202_firmy-trhy_sij
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-03-deepstack/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/2017-03-bowling/
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zastoupení pror. J. Hálu. Za MFF UK se o organizaci přijetí ženevské návštěvy 

starají především prof. R. Leitner a doc. J. Dolejší.  

Stalo se po KD: Videozáznam z přednášek je k vidění zde: 

https://youtu.be/d_LzdfETnLI 

 

d) Prod. L. Skrbek sdělil, že byl, z titulu organizátora velkých konferencí, pozván 

pražskou primátorkou do její rezidence dne 13. 4. 2017. Podobné pozvání patrně 

obdržel prod. V. Baumruk (nejistota v tomto ohledu pramení ze skutečnosti, že se 

nedaří otevřít přílohu k e-mailu z Magistrátu.)  

 

e) KD probralo stav přípravy nových fakultních předpisů.   

i) Volební a jednací řád AS MFF UK: podle sdělení Mgr. P. Korcsoka by 

první ucelené verze mohly být hotové během nadcházejícího víkendu, za 

předpokladu, že se AS MFF UK na svém zasedání 15. 3. 2017 shodne na 

zásadách.  

ii) Pravidla pro přiznávání stipendií: prod. F. Chmelík chce koncept nejprve 

prodiskutovat se SKAS.   

iii) Statut fakulty a jeho přílohy: děkan promítl současný text včetně 

připomínek a komentářů k nim. Některé vyžadují názor dalšího právníka. 

Děkan požádal prostřednictvím Mgr. P. Korcsoka o stanovisko SKAS 

k početnímu zastoupení studentů v AS fakulty a jejich volbě do AS fakulty. 

Prod. V. Kuboň prověří situaci s řádem pro CŽV (je postačující existence 

univerzitního řádu?). Přítomní členové KD doporučili neuvádět pracovní 

pozici „asistent“, protože v posledních letech nebyla obsazována. Koncepty 

nových předpisů budou uloženy na webové stránce, která byla pro tyto 

účely zřízena, včetně těch, které ještě nejsou dohotoveny – smyslem je 

přinejmenším to, aby všichni členové KD pracovali se stejnými pracovními 

verzemi. Děkan zamýšlí poslat na RUK návrhy statutu a jeho příloh 

najednou, vedle toho pak už hotové návrhy dalších vnitřních předpisů.  

 

 

Zasedání skončilo v 13:31 hodin.  

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

 

 

 

https://youtu.be/d_LzdfETnLI

