
 

 

Zápis z 1. schůze kolegia děkana konané dne 6. září 2017 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, F. Chmelík, J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. 

Matyska, M. Rokyta, J. Trlifaj, L. Skrbek, M. Vlach; J. Sgall j. h. 

P. Hnětynka, P. Kolman 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 10:27 hodin. 

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D., z KCHFO získal ERC starting grant. Blíže na fakultním 

webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-08-erc/ 

 

b) ERC granty 

i) ERC Starting grants: 2. 8. 2017 bylo vyhlášeno nové kolo pětiletých grantů 

s termínem 17. 10. 2017 a celkovým rozpočtem 581 mil. eur.  

ii) ERC Synergy grants: jde o po čtyřleté pauze obnovenou soutěž, letošní 

termín je 14. 11. 2017, celkový rozpočet 250 mil. eur. Šestileté granty pro 

malé skupiny špičkových vědců. 

iii) Prof. Z. Strakoš a další jeho spolupracovníci organizují workshop pro 

žadatele o ERC granty dne 2. 10. 2017, tato podpůrná činnost je přijímána 

uchazeči velmi kladně. Dne 4. 9. 2017 navíc proběhl „Národní den ERC“ 

pro zaměstnance oddělení vědy.  

 

c) MŠMT dne 30. 8. 2017 vyhovělo žádosti Univerzity Karlovy a zapsalo ji do 

seznamu výzkumných organizací. Prod. J. Trlifaj ocitoval z dopisu Ing. Říhové 

závazky, které z toho pro UK plynou. 

Stalo se po KD: tajemník fakulty poslal členům vedení Rozhodnutí MŠMT ze dne 

30. 8. 2017 (čj. MSMT-23903/2017-2). 

 

d) Novinka z RUK: pror. J. Škrha fakultě oznámil, že záležitosti související 

s mezinárodními dohodami, na nichž v rámci Univerzity Karlovy participuje jen 

MFF UK, si bude nadále administrovat sama MFF UK, bez přispění RUK. Jde 

o celkem čtyři dohody: dohoda se Sincrotrone Trieste, TU Chemnitz-Zwickau, 

NIMS Japan a JAIST Japan.  

 

e) Přehled aktuálních termínů je na webu OVZS, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/ 

 

f) Pror. J. Konvalinka neformálně diskutoval s prod. J. Trlifajem o finanční podpoře 

žadatelů, kteří připravují projekty Horizont 2020, ERC, a to formou příspěvku na 

cestovné ve výši 100 tis. Kč. Prod. J. Trlifajovi se takový paušální model nejeví 

jako vhodný. Doporučuje na UK lépe etablovat a výrazněji finančně podpořit 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-08-erc/
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/ovzs/
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aktivity UK uvedené výše v bodě 1. b) iii), a případnou distribuci podpory 

organizovat diferencovaně touto cestou. Očekává se, že vedení UK se před 

konečným rozhodnutím obrátí s žádostí o názor na fakulty oficiální cestou.   

 

g) OP VVV - visiting professors: prod. J. Trlifaj uvedl, že se 22. 9. 2017 bude konat 

schůzka s proděkany dalších fakult ohledně systému pro vypisování konkurzních 

řízení. Ta bude nutné vypisovat proto, že hostující profesoři budou působit na UK 

pedagogicky. Projekt je součástí univerzitního ESF, který už byl formálně 

zahájen, dotace na něj ale byla udělena teprve minulý týden. RUK již požaduje 

výkazy činnosti. Prod. V. Baumruk upřesnil, že projekty byly spuštěny k 1. 8. 

2017, nejasnosti okolo navazování pracovněprávního vztahu byly vyřešeny 

pracovními úvazky, nikoli uzavíráním dohod. 

 

h) H2020 – RUK e-mailem pí Adély Zichové žádal dostat návrhy na možné 

hodnotitele do zahraničních panelů. Prod. J. Trlifaj požádal o zaslání návrhů na 

OVZS, nejpozději do 12. 9. 2017.   

 

i) Slavnostní vyhlášení Cen předsedy GAČR se bude konat dne 21. 9. 2017, 

v Refektáři malostranské budovy MFF UK. Zúčastní se děkan, pravděpodobně 

také prod. V. Baumruk.  

 

j) Setkání s delegací z University of Education, Freiburg, dne 13. 9. 2017 se plánuje 

zúčastnit prod. J. Trlifaj. O didaktický projekt, který se mezi Freiburskou 

univerzitou a UK chystá (zatím je velmi počátečním stádiu), by podle prod. V. 

Kuboně měl zájem dr. C. Brom, ovšem 13. 9. má jiný program, a tak na schůzku 

nepůjde. Proděkani M. Rokyta a V. Baumruk zaurgují do konce týdne případné 

zájemce ze svých sekcí.  
 

k) Nové fakultní předpisy ještě stále nejsou k dispozici v konečné podobě, ačkoliv 

podle znění schválených AS MFF UK a AS UK mají některé z nich platit již od 

1.  7. 2017. Děkan požádal Mgr. P. Korcsoka o zjištění v AS UK, kde záležitost 

uvázla. 

Stalo se po KD:  Dne 18. 9. 2017 poslala tajemnice Legislativní komise AS UK 

předsedovi AS MFF UK a děkanovi fakulty seznam legislativně technických 

oprav, které byly vytknuty Legislativní komisí AS UK na jejím zasedání dne 19. 6. 

2017. 

 

l) Probíhá testování nového systému CHRES provozovaného ÚVT UK, pro podporu 

habilitačních a jmenovacích řízení na MFF UK. Systém se zatím jeví jako dobrý a 

funkční. Pro řízení zahájená po 1. 10. 2017 bude díky němu umožněno hlasování 

komisí tajným elektronickým hlasováním. Systém Habilion skončí, ale digitální 

data v něm uložená (např. pdf soubory habilitačních prací) budou uchována pro 

potřeby akreditací apod.   

 

m) UNCE: za MFF UK bylo podáno 8 projektů, dne 21. 8. 2017 je elektronicky 

stvrdil děkan. Prod. V. Baumruk při této příležitosti poděkoval sekci M, že do 

projektu prof. J. Málka byli zařazeni kolegové z geofyziky. Děkan požádal prod. 

J. Trlifaje, aby příležitostně poukázal u pror. J. Konvalinky na to, že digitální 

administrace projektů UNCE není dobře nastavena, protože děkan fakulty nemá 

možnost vidět, kdo z pracovníků jím řízené fakulty se účastní projektů jiných 
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fakult. Konkrétně: děkana MFF UK se nikdo netázal, zda akceptuje podíl 

pracovníků MFF UK na projektech podávaných PřF UK.  

Projekty podali: 

Sekce F: doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D., prof. 

RNDr. Rupert Leitner, DrSc., a prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc. 

Sekce I: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., prof. Ing. Petr Tůma, Dr. 

Sekce M: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. 

 

n) Návrh na udělení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné 

výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2017: vedení 

fakulty navrhlo prof. Vladimíra Matolína.  

 

o) První zasedání VR MFF UK v novém akademickém roce se uskuteční ve středu 

4. října 2017, bude se konat tradiční Jarníkovská přednáška a pak proběhnou dvě 

habilitační řízení (uchazeči: RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D., Mgr. Josef Mysliveček, 

Ph.D.). Návrhy na prodloužení pracovních smluv odborných asistentů a 

akademických vědeckých pracovníků: podklady ze sekce M dostane VR na 

říjnové jednání, za sekci I na listopadové jednání a za sekci F na zasedání 

prosincové.   

Pozvánka na Jarníkovskou přednášku je na webu, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20171004.pdf 

 

p) RUK poslal e-mailem A. Zichové dne 15. 8. 2017 sken rozhodnutí MŠMT 

č. 54/RVO/2017, z 9. 6. 2017. Rozhodnutí se týkalo programů Progres, zásilku 

dostali mnozí, aniž by bylo zřejmé, co se od nich žádá. Po bližším prostudování 

děkan konstatoval, že šlo jen o očekávaný doplatek k programům.  

 

q) Fond mobility UK: návrhy přijímá RUK do 17. 10. 2017, na OVZS je třeba je 

doručit do 4. 10. 2017.  

 

r) RISE Worldwide: nabídka na praxi německého studenta v ČR, na náklady 

DAAD, informace jsou k dispozici na OVZS.  

 

s) Projekt Nadačního fondu Neuron nesoucí název Expedice Neuron: byl vyhlášen 

další ročník, termín pro zaslání žádostí: 30. 9. 2017. Dotazy lze klást pí Ester 

Nagyové na e-mail: ester.nagyová@nfneuron.cz . 

 

t) Japonský projekt: společnost Canon nabízí stipendia pro zájemce s titulem Mgr., 

T: 15. 9. 2017. 

 

u) Cena Wernera von Siemense: běží 20. ročník soutěže. Návrhy v prvních třech 

kategoriích (Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější 

výsledek vývoje/inovace, Nejlepší pedagogický pracovník), jsou-li nějaké, je 

třeba dodat na OVZS do 30. 10. 2017. Tyto návrhy se pak podávají cestou RUK. 

 

v) Heineken Prizes 2018 (kolegiu poslal děkan 14. 7.): uzávěrka na podání návrhů: 

15. 10. 2017. 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/pozvanky/20171004.pdf
mailto:ester.nagyová@nfneuron.cz
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Děkan 

w) Nominace nových členů pracovních skupin Coimbra Group (e-mail Adély 

Jiroudkové ze dne 13. 7. 2017) – nabídka, aby fakulty vyslaly své zástupce do 

určitých pracovních skupin.  

 

x) Děkan a prod. V. Baumruk navštívili 11. 7. 2017 nové pracoviště v Troji – 

laboratoře doc. J. Kalbáčové Vejpravové.  

 

Prod. M. Vlach 

y) KD vzalo na vědomí informaci o možných nových Partnerech fakulty (T-Mobile, 

T-Labs); probíhají jednání o znění smluv. Dosavadní spolupráce s firmou 

JetBrains probíhá k oboustranné spokojenosti, a proto dojde v nejbližších dnech 

k uzavření smlouvy, na jejímž základě firma přejde z postavení Startovní partner 

na pozici Partner. 

 

z) O spolupráci s fakultou má zájem Středočeské inovační centrum, v čele s Rút 

Bízkovou. Slavnostního představení tzv. Atlasu inovací se namísto prod. M. 

Vlacha, který je časově zaneprázdněný, zúčastní  Ing. B. Joudalová. 

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Jednání k Rámcovým požadavkům na studijní programy, jejichž absolvováním se 

získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických 

pracovníků (č. j. MŠMT – 21271/2017-3): uskuteční se v pondělí dne 11. září 

2017 od 15.00 hodin v místnosti č. 081/C, budova C, MŠMT, Karmelitská 7, 

Praha 1. Za MFF UK je ochoten se zúčastnit prod. F. Chmelík. V dané věci se 

angažují doc. J. Robová a doc. Z. Drozd, poznámky k Rámcovým požadavkům 

zformulovali doc. J. Robová a prod. V. Kuboň, uplatní je na schůzce 11. 9. 

Rozsáhlejší stanovisko vzniká v koordinaci MFF UK s PřF UK, sleduje prod. V: 

Kuboň.  

 

b) Směrnice děkana ke stanovení studijních průměrů pro určení nároku na 

prospěchové stipendium: návrh poslal e-mailem prod. F. Chmelík dne 1. 9. 2017, 

na zasedání KD ho komentoval – navržené průměry se neliší od těch stávajících.  

Kolegium obsah směrnice schválilo a souhlasilo, aby návrh dokumentu poslal 

prod. F. Chmelík předsedovi AS MFF UK k projednání fakultním senátem 

formou per rollam (výnos musí platit od nového akademického roku). 

Stalo se po KD: Směrnice je vydaná a na webu zveřejněná zde: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer09.htm 

 

c) Prod. F. Chmelík poslal 28. 8. 2017 e-mail ohledně nedostatků ve Směrnici 

děkana č. 8/2013, Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany. Některé 

dokumenty v příloze směrnice nejsou aktuální. Věci se ujal Ing. O. Zoubek, 

referent pro danou oblast.  

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer09.htm
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d) Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se 

studiem: požadovaný návrh za MFF UK poslali pror. M. Králíčkové studijní 

proděkani.  

 

e) Návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (Poplatky spojené se 

studiem): přišel od AS UK, připomínky z fakult do 22. 9. 2017. Vedení fakulty 

žádné připomínky nemá, naopak změnu vítá, protože vyhovuje návrhu, který pror. 

M. Králíčkové před časem přednesl doc. P. Kolman.  

 

f) Pedagogická vytíženost za LS 2016/2017: kolegiu poslala vedoucí STUD. KD 

vzalo na vědomí.  

 

g) Studentská anketa: těm studentům, kteří anketu dosud nevyplnili, bylo dne 5. 9. 

2017 v SIS nastaveno mírné „otravovátko“. Jména nejlépe hodnocených učitelů 

budou vyhlášena před VR fakulty dne 4. 10. 2017. 

 

Prod. V. Kuboň 

h) Institucionální akreditace 

i) Kancelář NAÚ požádala během prázdnin o přepracování kontrolních zpráv 

MFF UK, odeslaných jí koncem června - dopis přeposlal RUK a určil 

termín pro upravené zprávy na 28. 8. 2017. Úkol je splněný, prod. V. Kuboň 

doručil na RUK zprávy osobně, RUK je postoupil Národnímu 

akreditačnímu úřadu. MFF UK nebude v budoucnu otevírat kombinovanou 

formu studia v programu Informatika, toto sdělil, po dohodě s doc. P. 

Töpferem, prod. V. Kuboň na RUK. Obor Matematické metody 

informatické bezpečnosti: NAÚ požadoval informace o publikační aktivitě 

příslušných pracovníků. 

Informace z konce srpna: RUK zkrátil o jeden měsíc lhůtu pro přípravu 

akreditace, vše musí být hotovo počátkem příštího roku. MFF UK se týká 

hlavně bakalářských programů, akreditace vyprší v roce 2019. 

ii) První kolo institucionální akreditace: doc. V. Kuboň se 4. 9. 2017 zúčastnil 

schůze přírodovědného panelu - předsedá mu doc. J. Tůma. Jednání se neslo 

pro MFF UK v pozitivním duchu, neboť fakultou předložené materiály byly 

přijaty bez velkých připomínek (podklady od sekce I byly zpracovány 

vzorně, fyzikální dokumenty byly hodnoceny rovněž příznivě a v případě 

matematiky stačí dodat údaje o mezinárodní spolupráci). Prod. M. Rokyta 

informoval, že doplněné údaje jsou již hotové k odeslání na RUK, po 

předchozí konzultaci s doc. J. Tůmou.  

iii) Druhé kolo se roztáčí: na děkanovu adresu byl 1. 9. 2017 doručen dopis 

pror. R. Wildové (UKRUK/19675/2017) obsahující mj. dokumenty ke druhé 

etapě přípravy akreditace a pozvánku na „velký kulatý stůl“ 27. 9. 2017, 

10:00, v Modré posluchárně. Kulatého stolu se zúčastní proděkan pro 

koncepci studia a garanti.   

 

i) Rozvrh výuky 

i) Doc. P. Kolman upozornil děkana na to, že posluchačům studujícím 

v anglicky vyučovaných studijních programech je letos prvně rozvržena 

výuka do Troje, a ne do malostranské budovy. Podle jeho mínění to 

odporuje informacím, které jsou při propagaci anglického studia 

potenciálním uchazečům dávány. O věci diskutovali prod. O. Čepek, prof. J. 
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Sgall a prod. V. Kuboň. Prof. J. Sgall se přimlouval za to, aby malostranští 

učitelé nemuseli jezdit učit do Troje. Děkan připomněl, že při koncipování 

využití trojského pavilonu M + I dali pracovníci z MS přednost dojíždění do 

Troje učit, než aby se tam přestěhovali.  

ii) Prod. M. Rokyta shledává jako mnohem závažnější a nedobrou tu 

skutečnost, že studenti prvního ročníku mají - už třetím rokem - výuku 

nonstop od 9 do 17:20 hodin. Kolegium se s tím názorem ztotožnilo.  

Závěr. Děkan požádal prod. V. Kuboně, aby sdělil rozvrhové komisi následující 

požadavky: upravit rozvrh tak, aby časové nastavení povinných přednášek a 

cvičení v 1. ročníku dopřálo studentům každý den přestávku na oběd; dále aby 

studenti – samoplátci studující v angličtině měli v tomto akademickém roce výuku 

v Troji nejvýše jednou týdně. Doc. P. Kolman et al. upozorní příští rok zájemce 

o studium v AJ, že výuka na fakultě probíhá v různých budovách.   

 

Děkan 

j) Mezinárodní hodnocení Univerzity Karlovy: zprávu hodnotitelů obdržel děkan 

fakulty a fakultní účastníci jednání s hodnotitelským týmem. Výtisk je k dispozici 

u T. Pávkové, zpráva je zveřejněna na webových stránkách Institutional 

Evaluation Programme, viz:  

   http://www.iep-qaa.org/reports-publications.html 

Dr. V. Šťastná poslala 5. 9. 2017 dva dokumenty:  

- Sebehodnotící zprávu UK, resp. její část týkající se institucionálního prostředí. 

Jedná se o první částí sebehodnotící zprávy, druhou částí jsou sebehodnocení 

jednotlivých oblastí vzdělávání; 

- Zprávu o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy. 

Návrh obou zpráv je zároveň předkládán Radě pro vnitřní hodnocení na její 

zasedání dne 14. září 2017. Připomínky mohou děkani zaslat do 11. září 2017. 

 

k) Dohoda o vzájemné spolupráci mezi MFF UK a Ústavem fyzikální chemie J. 

Heyrovského AV ČR – návrh dodatku ohledně výplaty doktorandských stipendií: 

děkan dostal stanoviska představitelů RDSO, kterých se věc týká (vyzněla 

kontroverzně) a především zprávu z auditu dodržování předpisů při výplatě těchto 

stipendií. Závěr auditu říká, že „chybí důvod výplaty zvýšených stipendií, která 

nejsou v souladu se stipendijním řádem a pravidly MFF UK.“ Auditorka 

nedoporučila zvýšená stipendia vyplácet a zavazovat se k jejich výplatě s ÚFCh 

JH smluvně. KD doporučilo, aby děkan o věci jednal s ředitelem ÚFCh osobně.  

Stalo se po KD: Děkan a ředitel prof. Martin Hof se sešli dne 15. 9. 2017. 

 

l) Děkan sdělil, že podle informace dr. K. Kysilkové se počet studentů, kteří 

přijíždějí na MFF UK v rámci programu Erasmus, zdvojnásobil (je jich 54). 

 

m) Podpis dokumentu Memorandum of Understanding mezi Univerzitou Karlovou a 

North Carolina State University se uskuteční 18. 10. 2017, setkání s delegací 

uvedené zahraniční univerzity je naplánované na dobu od 15:30 od 17:00 hodin na 

RUK. Za MFF UK by se měli zúčastnit zástupci informatické sekce, Z: prod. O. 

Čepek.  

 

 

 

 

http://www.iep-qaa.org/reports-publications.html
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Finanční úřad Plzeň provedl v červnu 2017 kontrolu projektů VaVpI (VD Troja a 

Střecha na MS) jako následnou na kontrolu na místě ze strany MŠMT ČR a MF 

ČR. V obou případech v závěrečných zprávách konstatoval, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně. 

 

b) Pražská správa sociálního zabezpečení provedla v červenci 2017 plánovanou 

kontrolu agendy nemocenského a důchodového pojištění, dále odvodu pojistného 

na sociální zabezpečení, a to se závěrem, že nedošlo k porušení platných předpisů. 

 

c) Návrh Příkazu děkana „O vystavení dodatků k pracovním smlouvám“. 

Připomínky a návrhy členů kolegia budou zapracovány a dokument předložen ke 

schválení na jednání KD 20. 9. 2017.  

 

d) Návrh příkazu děkana „K přípravě implementace elektronického systému 

pořizování objednávek a likvidace faktur (ESOF)“. Připomínky a návrhy členů 

kolegia budou zapracovány a dokument předložen do příštího jednání. 

 

e) Referát firemní spolupráce: tajemník vydal, po předchozím schválení kolegiem 

děkana, Pokyn tajemníka č.1/2017, Zřízení nového referátu na děkanátu MFF UK. 

Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1701.htm 

Referát tvoří zatím jedna pracovnice, Ing. Barbora Joudalová, MBA. Prod. M. 

Vlach informoval o návštěvě v CPPT, kterou uskutečnil spolu s doc. C. Matyskou. 

Nestandardní způsob v krytí mzdy skautky (DPP na smluvní výzkum), vyvolaný 

pravidly univerzitního projektu UIS, Ing. B. Joudalová akceptovala. Nový referát 

nemá na letošek rozpočet, bude hospodařit do mínusu. Vedoucím referentky 

firemní spolupráce je tajemník fakulty jako šéf děkanátu, jejím metodickým 

nadřízeným je prod. M. Vlach. Agenda smluvního výzkumu je rozdělena takto: 

smlouvy eviduje OVZS (Bc. K. Gáliková, DiS.), Ing. B. Joudalová je má na 

starosti po obsahové stránce (jednání s řešiteli, hlídání cen atd.). 

 

f) Projekty OP VVV - paušální nepřímá režie a zdroj spolufinancování: KD 

rozhodlo, že u projektů „Výzkumné infrastruktury“ a „Podpora výzkumných 

týmů“ bude režie účtována ve prospěch příslušné sekce a centra v poměru 60:40.  

 

g) Astronomický ústav UK navrhuje/požaduje zřídit observatoř v Novohradských 

horách v katastru obce Pohorská ves. To představuje i nákup pozemku. Vedení 

fakulty doposud nemělo o tomto záměru žádné informace, a to i přesto, že 

především ze strany Akademie věd ČR jsou již delší dobu konány příslušné kroky 

a záměr je dokonce zanesen v územním plánu obce schváleném v listopadu 2016. 

KD doporučilo, aby záležitost projednali se zástupci AÚ UK proděkan pro 

fyzikální sekci, proděkan pro rozvoj a tajemník fakulty.   

 

h) Pronájem nebytových prostor (restaurace) na Malostranském náměstí: po 

rozhodnutí kvestorky UK nepředložit fakultou navrženou nájemní smlouvu do 

jednání Ekonomické komise UK byla vyhlášena veřejná soutěž o nejvýhodnější 

nabídku. Dne 9. srpna 2017 byl zveřejněn inzerát v Lidových novinách, 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/pk1701.htm


Kolegium děkana MFF UK dne 6. září 2017 
 
 

8 

 

informován byl vedoucí právního odboru RUK JUDr. J. Wagner. Na dny 16. a 24. 

8. byla pro zájemce otevřena možnost prohlédnout si prostory restaurace a do 31. 

8. bylo možné doručit nabídky na pronájem. Prohlídku využili pouze zástupci 

Kolejí a menz UK. Nabídku v řádném termínu podala pouze pí A. Starostová, a to 

nabídku kompletní a splňující všechny požadavky uvedené ve výzvě. Hodnoticí 

komise jmenovaná děkanem (složení: prof. L. Skrbek, prof. J. Sgall, doc. O. 

Čepek, RNDr. M. Vlach a Ing. A. Líska) dne 6. 9. 2017 nabídku posoudila a 

doporučila předložit ji kvestorce UK. Další kroky ve vztahu k rektorátu zajistí 

tajemník fakulty. 

 

i) Dne 20. července 2017 byla doručena „Zpráva likvidátora o průběhu likvidace 

společnosti ABC – zařízení školního stravování, a.s., v likvidaci“. V současné 

době probíhá porovnávání přihlášených pohledávek s účetními a dokončování 

analýz možného zpeněžení majetku pro vypořádání závazků.  

 

j) Soudní spor MFF UK vs. Šlechta: soudní spor ve věci úmrtí bývalého 

zaměstnance MFF UK p. Šlechty na následky práce s azbestem dále pokračuje. Po 

úspěšném odvolání se fakulty u Městského soudu v Praze proti rozsudku 

Obvodního soudu pro Prahu 1, jemuž byl případ vrácen k dalšímu projednání, 

žalující strana navrhla, aby MFF UK přistoupila na smír a vyplatila oběma 

pozůstalým synům po 240 tis. Kč, s tím, že žalující strana nebude požadovat 

náklady řízení. MFF UK návrh na smír odmítla.  

 

k) Novela Zásad pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK: změna oproti Zásadám 

č. 1/2015 spočívá pouze v oblasti „Tvorby“ – v navýšení přídělu do sociálního 

fondu na 1,5 % z celkového objemu mezd. Pravidla pro čerpání zůstávají beze 

změny a jsou v souladu s pravidly Univerzity Karlovy. Kolegium návrh Zásad 

schválilo, tajemník zajistí jejich projednání s odborovou organizací.  

l) Podle informace ředitele ÚVT UK dojde od září 2017 k přechodu na nový typ 

čipu univerzitních průkazů studentů, zaměstnanců, externistů a členů Klubu 

Alumni UK. Novými čipy budou opatřeny nově vydávané služební průkazy; 

dosud platné průkazy lze používat ještě po dobu několika let. 

 

m) S vedoucí Oddělení pro vnější vztahy a propagaci byla v souladu s plánovanou 

organizační změnou (viz Příkaz děkana č. 3/2017) sepsána Dohoda o ukončení 

pracovního poměru, ke dni 31. 12. 2017. 

 

n) Na základě návrhu SKAS a po následné konzultaci s příslušnými sekčními 

proděkany - prof. V. Baumrukem a doc. M. Rokytou - byly pro zimní semestr 

akademického roku vybrány pro natáčení tyto dvě přednášky: i) Teoretická 

mechanika NOFY003 (prof. J. Podolský) a ii) Algebra 1 NMAG201 (doc. D. 

Stanovský). Na zhotovitele bylo vypsáno výběrové řízení (veřejná zakázka 

malého rozsahu), nejvýhodnější nabídku podala Vysoká škola ekonomická 

v Praze.  

 

o) Pronájem, zapůjčení, prohlídky fakultních prostor 

i) Prof. J. Šafránková požádala o zapůjčení Refektáře na sobotu 14. 10. 2017, 

pro setkání absolventů fakulty, kteří se v letošním roce dožívají 70 let. 

Setkání se uskuteční pod záštitou spolku Matfyz Alumni. Kolegium 

schválilo žádost a nájemné snížené na 1.000,- Kč.  
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ii) Astronomický ústav UK požádal o zapůjčení Refektáře, a to na uspořádání 

koncertu, který je součástí konference MODEST 17. Kolegium žádosti 

vyhovělo a schválilo zvýhodněné nájemné ve výši 5.000,- Kč, neboť 

rozpočet konference je omezený a zhruba čtvrtině z jejích účastníků 

(studentům) byl konferenční poplatek odpuštěn. Pořadatelé nabídnou 

fakultní veřejnosti volná místa na koncertě.   

iii) ČVUT Praha požádalo o možnost uspořádat v Refektáři slavnostní večeři 

pro účastníky EAIE Academy dne 16. 4. 2018. Kolegium souhlasilo 

a schválilo slevu z nájemného ve výši 30 %. 

iv) Muzejní a vlastivědná společnost v Brně požádala o umožnění prohlídky 

Refektáře a trezorů v malostranské budově v sobotu 5. 5. 2018 pro skupinu 

cca 40 účastníků – členů společnosti. KD souhlasilo, prohlídka bude 

bezplatná, hosty provede pí A. Kršková.   

v) KMF MFF UK uspořádá dne 13. 9. 2017 v rámci konference koncert 

v Refektáři. Kolegium schválilo žádost o zapůjčení prostor včetně slevy na 

nájemném ve výši 50 %. 

 

p) FJFI ČVUT má v pronajatých prostorách v Troji umístěn malý jaderný reaktor. 

V důsledku legislativních změn je třeba, aby parametry budovy posoudil a 

potřebnou dokumentaci vypracoval odborný znalec. Znalce zajistila FJFI ČVUT, 

administrativní součinnost za MFF UK poskytne tajemník fakulty.   

 

q) Prod. L. Skrbek dal kolegiu na vědomí, že dal z prostředků proděkana pro rozvoj 

uhradit fakturu za studentské úložiště dat, ve výši 100 tis. Kč/ročně; úložiště bylo 

před lety pořízeno v rámci rozvojového projektu, příkladně se o něj stará doc. P. 

Kudrna z KFPP. Děkan doporučil, aby další budoucnost včetně technických 

a finančních souvislostí posoudil doc. P. Hnětynka, který jako člen vedení fakulty 

koordinuje IT. Z: prod. L. Skrbek.  

 

Prod. M. Vlach 

r) Koncert v rámci akce „Ontologie a matematika“ ve dnech 13. - 14. 4. 2018 ve 

Veletržním paláci, organizuje Filosofický ústav AV ČR, Princeton University, 

Francouzský institut v Praze a MFF UK (kontaktní osoba: Mgr. Jana Glivická). 

Organizátoři uvažují o uspořádání koncertu v Refektáři. Prod. M. Vlach jim bude 

tlumočit stanovisko, že o zapůjčení a případnou slevu z nájemného je nutno 

požádat oficiálně. 

 

s) Astronomické muzeum Vojtěcha Šafaříka v Ondřejově oslaví 20 let svého trvání a 

má zájem o spolupráci s MFF UK při propagačních akcích s tím spojených. Prod. 

M. Vlach nabídne pomoc s virtuální prohlídkou, na oplátku za to by muzeum při 

oslavách propagovalo MFF UK.  

 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) KD vzalo na vědomí informaci situační zprávu o připravované stavbě trojského 

pavilonu. Výběrové řízení není dosud ukončené, otevřená zůstává otázka 
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potřebných finančních prostředků. Prod. L. Skrbek požádá o konzultaci pror. J. 

Hálu. Veškeré dostupné a potřebné podklady RUK od fakulty dostal.  

 

b) Vybavení poslucháren audiovizuální technikou - studie od firmy AV Media je 

hotová, lze postupovat v dalších jednáních.   

 

c) Plnění letošního plánu stavebních akcí: prod. L. Skrbek konstatoval, že většinu 

akcí se podařilo splnit. Výjimkou je výměna mramoru v trojském patiu – příčiny 

tkví mimo MFF UK, akce se přesouvá do roku 2018; neznamená to zásadní 

provozní potíž, protože podlaha není v havarijním stavu. Výměna kotelny v Troji: 

prováděcí projekt je hotový a stavební povolení uděleno, odhad ceny představuje 

zhruba 20 mil. Kč, současná kotelna smí být provozována do roku 2019.  

 

d) Přibývající úspěšné vědecké projekty a rozvoj pracovišť s sebou nesou rostoucí 

potřebu dalších místností, a proto bude prod. L. Skrbek ve spolupráci se SB hledat 

možnosti (další) adaptace půdních prostor ve fakultních budovách. Prod. V. 

Baumruk sdělil, že fyzikální sekce se brzy neobejde bez pronájmu 

mimofakultních prostor.  

 

Doc. P. Hnětynka (korespondenčně)  

e) Problém „poskytovatele připojení k Internetu“ z pohledu zákona o hazardních 

hrách a blokování stránek na blacklistu ministerstva financí: podle právního 

oddělení RUK je poskytovatelem připojení Univerzita Karlova; ÚVT UK přijalo, 

podle svého názoru dostatečné, řešení tím, že blokuje zakázané stránky na DNS 

serverech PASNET. Doc. P. Hnětynka si přesto klade otázku, zda je zvolené 

řešení opravdu dostatečné, když DNS servery se přinejmenším na MFF UK 

nepoužívají. Na zasedání věc komentovali tajemník fakulty a prod. O. Čepek. 

Děkan požádá o stanovisko vedoucího SISAL dr. L. Forsta, totiž nakolik by bylo 

pracné provést na fakultě vlastní, silnější zabezpečení.  

 

Doc. C. Matyska 

f) OP VVV - aktuální situace projektů v nejnovějších výzvách: 

i)   Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum: prof. V. Matolín podal spolu 

s VŠCHT projekt "Palivové články s nízkým obsahem platinových kovů" za 

82 mil. Kč. Prof. J. Hajič podal spolu s FEL ČVUT a MUNI projekt 

"Hluboké strojové učení a interakce člověka s počítačem" za 74 mil. Kč. Ve 

výzvě je alokováno 700 mil. Kč, požadavky v souhrnu činí 7 mld. Kč.  

 

ii)   ERDF projekty LABFYZ  a POSMAT: Výběrová řízení na nákup přístrojů a 

zařízení poslucháren budou muset být organizována pomocí firmy, kterou 

vybere rektorát na základě své rámcové smlouvy.  

 

iii)   Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků: UK 

může podat jeden projekt za 91 mil. Kč (celková alokace je 1,5 mld. Kč), 

RUK přidělil MFF UK necelých 19 mil. Kč. Problém spočívá v tom, že 

uchazeči budou muset být post-doky k datu podání žádosti (pravděpodobně 

říjen 2017) a většina (60 %) pobytů by měla být zahájena do 6 měsíců od 

podepsání právního aktu o udělení dotace, ke kterému by mohlo dojít 

odhadem v únoru 2018 (nebo i dříve). MFF UK plánuje podat žádost 

o 12 ročních a 1 desetiměsíční pobyt. Sekční proděkani se orientačně dohodli 
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na tomto dělení pobytů - sekce F: 5, sekce I: 4, sekce M: 4. Během podzimu 

bude upřesněna definice post-doků a v závislosti na tom způsob přijetí 

(„volný“ konkurs, nebo výběrové řízení podle univerzitního řádu; možnost 

angažovat současné post-doky), skutečný zájem na pracovištích o obsazení 

těchto pozic. 

Děkan MFF UK poslal rektorovi UK a pror. J. Konvalinkovi apel na pokus 

o změnu podmínek zadávací dokumentace projektů týkajících se mobility 

výzkumných pracovníků. Podnětů na toto téma zřejmě MŠMT obdrželo více. 

Co se týká druhé podmínky (zahájení pobytů), podněty přinesly ovoce 

v podobě dopisu ministerského náměstka V. Velčovského, že došlo 

k rozvolnění podmínek zahájení realizace všech mobilit.  

 

iv)   Výzva č. 02_17_050  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – 

MSCA-IF: Všechny subprojekty na UK musí být podány společně v rámci 

jednoho velkého projektu UK. MFF UK má zájem požádat o financování 

dvou "výjezdních" projektů H2020-MSCA-IF-2015: Zuzana Patáková 

(705220 AlgMet), 24 m. na IST Austria Pavel Paták (703303 

IntersectionsNonConv), 24 m. na IST Austria a jednoho "příchozího" 

projektu H2020-MSCA-IF-2016: Ján Antolík (748339 

ComprehensiveVision), 24 m. na MFF UK, v současnosti na CNRS France. 

U Pavla Patáka je možné, že nakonec fakulta žádat nebude (záleží to na 

výsledku Patákovy žádosti o jiný grant.)  Potenciálním žadatelem mohl být i 

A. Kazda z KA, ale dal přednost svému projektu PRIMUS. 

 

v)   Situace kolem projektů na získání "HR Awards": MFF UK se odmítla 

zúčastnit, ale UK projekt podala - žádala o 55 mil. Kč, získala 40 mil. Kč. 

Celkem bylo podáno 22 žádostí, úspěšných bylo 17 (UK na 13. místě).  

Celkem 11 úspěšných univerzit a dvě neúspěšné; v Praze kromě UK žádalo 

(úspěšně) jen ČVUT. Většina univerzit tedy projekt nepodala. 

 

vi)   Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce: Projekt hodlají 

podat prof. V. Matolín a prof. P. Höschl. 

 

vii) Přehled aktuálně (spolu)řešených a (spolu)podaných projektů na MFF UK 

v rámci OP VVV a OP PPR poslal kolegiu doc. C. Matyska e-mailem 1. 9. 

2017.  

 

g) Výzva Excelentní výzkum: na výsledek žádostí se čeká. Doc. C. Matyska prostuduje a 

na příští schůzi KD sdělí, jaké jsou možnosti odvolávat se proti neudělení projektu.  

 

h) Stále rostoucí objem úkolů spojených s Operačními programy VVV vzbuzuje 

v děkanovi starost, zda jej současné administrátorky nadále zvládnou.  Situace si 

zřejmě vyžádá pracovní posilu.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Příprava podzimního kola konkursů: lhůta pro podání návrhů od sekčních 

proděkanů připadá na pondělí 2. října 2017; soupis vypisovaných pozic za celou 
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fakultu projedná kolegium na svém zasedání ve středu 4. října 2017. Výběrové 

řízení bude uveřejněno na úřední desce fakulty a na veřejně přístupných 

webových stránkách fakulty, přihlášky a vyžadované doklady budou uchazeči 

posílat jen v digitální formě. Technické zajištění (zřízení speciálního digitálního 

úložiště) projedná děkan s Mgr. T. Drbohlavem.  

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Rotunda sv. Václava 

i) Příprava smluv mezi MFF UK a firmami, týkajících se péče o rotundu. 

Smlouva s firmou Gema Art Group bude uzavřena na 5 let (doba 

udržitelnosti projektu). S NPÚ bude rovněž uzavřena smlouva na 5 let; NPÚ 

se bude péči věnovat zdarma, bude mít do prostor neomezený přístup (zejm. 

pro odborné exkurze). Dále se připravuje smlouva na servis klimatizace. 

Celkem smlouvy představují náklady v úhrnu zhruba 50 tis. Kč ročně (bez 

DPH). V péči o rotundu je angažována také správa budov fakulty, 

organizační starosti předá prod. M. Vlach správkyni malostranské budovy pí 

M. Zimové. Za účelné proplácení faktur z prostředků, které byly získány od 

dárců, budou nadále zodpovídat děkan a prod. M. Vlach.   

ii) Příprava nominace rotundy sv. Václava na cenu Europa Nostra: informace 

podal prod. M. Vlach, jenž je vedoucím návrhu za UK.  

iii) NPÚ navrhl rotundu na cenu Patrimonium pro Futuro za rok 2016, viz:  

https://www.npu.cz/pamatky-dekuji.  

Hlasování o cenu veřejnosti trvá do 15. 9. 2017, vítěz bude oznámen 

počátkem října.  

iv) Námět Dr. Čihákové navrhnout rotundu/budovu na Malostranském nám. 2 

do kategorie národní kulturní památky: děkan a prod. M. Vlach shrnuli jim 

známá stanoviska oslovených odborníků. Kolegium po diskusi o věci 

hlasovalo s tím výsledkem, že vedení fakulty nemá námitky proti tomu, aby 

NPÚ v osobě dr. Čihákové navrhl zařadit malostranskou budovu mezi 

národní kulturní památky, a současně žádá dostat více podrobností. Tento 

závěr sdělí dr. Čihákové p. děkan.  

v) V den sv. Václava bude rotunda otevřena fakultní veřejnosti a široké 

veřejnosti. Více na: https://www.matfyz.cz/clanky/994-rotunda-sv-vaclava-

se-otevira-verejnosti.  

 

b) Proběhl už 14. Robotický den, letos se ho zúčastnilo 269 soutěžících z 9 zemí se 

172 roboty (tedy o 24 více než loni). Více na:  

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-06-roboden/ 

 

c) Aktuálně o letošním DOD (23. 11. 2017): hlavní přednášku zajistí fyzikální sekce, 

na téma seriálu o A. Einsteinovi „Genius“ (prof. J. Podolský, prof. P. Cejnar, doc. 

S. Daniš). Příkaz děkana k organizačnímu zajištění DOD se omezí na nejnutnější 

informace typu, jak bude zrušena výuka apod. Z: prod. M. Vlach. Letos bude akce 

poprvé uspořádána v budově fakulty na Malostranském náměstí, pro propagační a 

informační stánky (postery, drony) je zamluvené ještě náměstí. Nad programem a 

vlastní organizací se sejdou prod. V. Kuboň, prod. M. Vlach a vedoucí OMK. 

https://www.npu.cz/pamatky-dekuji
https://www.matfyz.cz/clanky/994-rotunda-sv-vaclava-se-otevira-verejnosti
https://www.matfyz.cz/clanky/994-rotunda-sv-vaclava-se-otevira-verejnosti
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-06-roboden/
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d) Příprava veletrhů Gaudeamus (Brno) a Akademia & VAPAC (Bratislava, Nitra). 

V Nitře jako tradičně zastoupí vedení fakulty prod. F. Chmelík. 

 

e) Akce, na které se podílejí Matfyz + JČMF, nese název „Algoritmizace ve 

vzdělávání“ a bude se konat v Refektáři dne 18. 9. 2017 od 12 hod. Účast přislíbil 

také náměstek MŠMT Mgr. Jaroslav Fidrmuc, úvodní slovo na zahájení pronese 

děkan fakulty. Kontaktní osobou za MFF UK je Mgr. Lenka Forstová. 

 

f) Restaurování hrobu Stanislava Vydry: potřebná částka na obnovu je vybrána, 

práce na opravě běží. Česká televize projevila zájem natočit o renovaci hrobu 

reportáž.  

 

g) Účast zástupců fakulty na festivalu Science on Stage v Debrecínu (dr. Peter 

Žilavý, doktorandi Mgr. Radim Kusák a Mgr. Martin Konečný). Více na webu: 

https://www.matfyz.cz/clanky/940-veda-zamiri-na-madarskou-scenu 

 

h) Řada rozhovorů a reportáží na matfyz.cz (např. s Janem Zákopčaníkem, 

emeritním biskupem Františkem Radkovským, reportáže našich studentů 

z Erasmu atp.). Vznikla nová rubrika Zápisky z Erasmu, kterou plní sami studenti 

Viz: 

https://www.matfyz.cz/ 

 

i) Nový design fakultních stránek www.mff.cuni.cz + virtuální prohlídka prostor na 

MS zde: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/mala_strana.htm 

 

j) Ve spolupráci s KDF vznikla nová fyzikální hra, viz: 

http://matfyzpress.cz/darkove-predmety-mff-uk/154-hra-sestiuhelnikova-

fyzika.html 

V raných přípravách se nachází hra matematická. 

 

k) KD vzalo na vědomí drobné stížnosti z akademické obce, které dospěly na OMK. 

 

l) Do Pracovní skupiny pro Fakultní školy byla nově jmenována PhDr. Miluša 

Bubeníková, Dr. Nahradí dosavadního člena z KJP, Mgr. Martina Mikuláše, který 

z MFF UK koncem června tohoto roku odešel.  

 

m) Projekt pro talentované studenty: MŠMT neočekávaně poskytlo fakultě dotaci ve 

výši 600 tis. Kč. Prod. M. Vlach dal vedení projektu na starost Ing. M. Dobroňové 

z OVVP. 

 

n) Univerzita Karlova připravuje k 100. výročí založení Československa výstavu 

v Karolinu nazvanou „Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 

příběhů“. Co nejvíce předmětů chce získat z vlastních univerzitních zdrojů, a 

proto autoři výstavy požádali fakulty o zaslání seznamu možných exponátů, do 8. 

9. 2017. Prod. M. Vlach požádal členy KD o náměty (stačí poslat e-mailem). 

 

https://www.matfyz.cz/clanky/940-veda-zamiri-na-madarskou-scenu
https://www.matfyz.cz/
http://www.mff.cuni.cz/
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/mala_strana.htm
http://matfyzpress.cz/darkove-predmety-mff-uk/154-hra-sestiuhelnikova-fyzika.html
http://matfyzpress.cz/darkove-predmety-mff-uk/154-hra-sestiuhelnikova-fyzika.html
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o) Prod. M. Vlach se společně s Mgr. L. Veverkou sešel s prof. Ing. O. Starým, CSc., 

proděkanem pro vnější vztahy FEL ČVUT a vedoucím Oddělení vnějších vztahů 

Ing. J. Slámou. Dohodli postup ve věcech společného zájmu obou fakult.    

 

p) Spolupráce s Českou televizí - návrhy. 

i) Zábavně-vzdělávací pořad „U6 – úžasný svět vědy“ - náměty poskytli dr. 

Tomáš Kekule, dr. D. Mandíková a další, 

ii)  Ideová příprava seriálu o matematice – náměty poskytli doc. M. Rokyta a 

dr. T. Bártlová. 

iii) Datová Lhota, v pokročilém stádiu přípravy, sekce I finančně přispěje na 

výrobu seriálu sumou asi 120 tis. Kč, protože jde o pořad zaměřený na 

informatiku, rozpočet propagace pokryje zbývající náklady, 

iv) „Ztraceni ve vesmíru“ – polohraný dokument, v němž jedním z účinkujících 

by byl Martin Myšička, absolvent MFF UK a současný ředitel Divadla 

V Dejvické; předpokladem pro natočení je finanční spoluúčast fakulty, 

odhadem 300 tis. Kč. Prod. M. Vlach pošle ideový námět filmu prod. V. 

Baumrukovi. Prod. V. Baumruk na základě podrobnější informace zváží 

případnou finanční podporu z rozpočtu fyzikální sekce.  

 

q) Časopis Týden otiskl rozhovor s doc. M. Rokytou, text převezme Matfyz.cz, viz: 

https://www.matfyz.cz/clanky/988-mirko-rokyta-bez-nasobilky-to-nejde 

 

r) Prod. M Vlach s radostí referoval, že STUD požádalo o návrh doplňkového 

propagačního loga, podobné jako má např. knihovna, pro neformální příležitosti 

(logo na předměty používané při přijímacím řízení a podobných příležitostech). 

 

s) Děkan jednal s ředitelem a. s. Znovín Znojmo. I v letošním roce bude pokračovat 

spolupráce, Znovín opět vyrobí „kulatá“ vína pinot noir, která budou k zakoupení 

i ve fakultním e-shopu. Není vyloučeno rozšíření spolupráce s fakultou ještě 

o další aktivity. 

 

t) Žádost JM o spolupráci ve věci propagace cizojazyčných studijních programů 

(UKRUK/14684/2017) probral doc. P. Kolman s prod. M. Vlachem a výsledek 

sdělil oddělení doktorského studia na RUK.  

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Protestní shromáždění v Betlémské kapli dne 1. 9. 2017: zúčastnili se proděkani 

M. Rokyta a V. Baumruk. Prod. M. Rokyta poslal kolegiu podstatné části 

prezentace promítané na shromáždění. Rektor UK poslal děkanům ještě 1. 9. 2017 

dopis „o krocích, které podnikl ve snaze přimět představitele státu k dodržení 

slibů daných akademické veřejnosti ohledně financování českého vysokého 

školství. Jedná se o navýšení rozpočtu VŠ o 4,5 miliardy Kč.“ JM ve svém dopisu 

závěrem uvádí:  „Na 6. 9. 2017 jsem svolal mimořádné zasedání ČKR, na němž 

budeme v případě nenaplnění slibů v návrhu rozpočtu zvažovat další kroky 

formou efektivních protestů. Domnívám se, že nebudeme-li s reakcí vlády na naše 

požadavky spokojeni, bude třeba uspořádat spolu se zástupci dalších segmentů 

školství protestní pochody a další akce za splnění našich požadavků.“  

https://www.matfyz.cz/clanky/988-mirko-rokyta-bez-nasobilky-to-nejde
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Česká konference rektorů  na svém mimořádném zasedání dne 6. 9. 2017 přijala 

nesouhlasné usnesení k dosavadnímu postupu Vlády ČR a vyhlásila na dny 2. až 

6. října 2017 akci TÝDEN  PRO VZDĚLANOST. Plánují se protesty vysokých 

škol v ČR a velká společná akce v Praze.  

Záznam z tiskové konference České konference rektorů je na webu, viz: 

https://www.youtube.com/watch?v=iGarh_-JUnU 

 

b) KD vzalo na vědomí zprávu, že na funkci rektora UK kandiduje také prof. Jan 

Černý z Přírodovědecké fakulty UK.  

http://jan-cerny.cz/ 

 

c) Fakultní koncerty: v úterý 3. 10. 2017 od 19.30 se koná v Karolinu koncert 

skupiny Hradišťan.  

 

Zasedání skončilo v 17:15 hodin.  

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

https://www.youtube.com/watch?v=iGarh_-JUnU
http://jan-cerny.cz/

