
 

 

Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 29. listopadu 2017 

(akademický rok 2017/2018) 

 

 

Přítomni: 

 

Omluveni: 

V. Baumruk, O. Čepek, P. Hnětynka (od 10:30 hodin), F. Chmelík, J. Kratochvíl, 

V. Kuboň, A. Líska, C. Matyska, L. Skrbek, na část jednání H. Nyklová 

P. Kolman, M. Rokyta, J. Trlifaj, M. Vlach 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:13 hodin. 

P. Schmidtová jako zástupkyně SKAS se dostavila v 10:30 hodin.  

 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj 

a) Fakulta vyhověla výzvě RUK a do soutěže o Cenu Wernera von Siemense za 

nejlepší výsledek základního výzkumu dodala na RUK dne 27. 11. 2017 dvě 

nominace: pro tým prof. Petra Němce a tým prof. Josefa Málka.  

 

b) Podle sdělení ERC z 28. 11. 2017 získal doc. Libor Barto consolidator grant ERC 

pro svůj projekt CoCoSym. Je to vůbec první grant ERC udělený žadateli 

z matematické sekce MFF UK. 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-12-barto/ 

 

Děkan 

c) Mzn. organizace COSPAR - Committee on Space Research of the International 

Council for Science (ICSU): k 1. lednu 2018 bude národní komitét převeden od 

Akademie věd ČR pod Ústav fyziky atmosféry AV ČR. Děkan MFF UK napsal 

v této souvislosti řediteli ÚFA doc. Z. Sokolovi následující stanovisko: 

i) souhlasil s tím, že Českou republiku bude v mezinárodní organizaci (ICSU) 

zastupovat ÚFA AV ČR místo AV ČR a že českým národním 

reprezentantem bude RNDr. Jan Laštovička, DrSc.; 

ii) souhlasil s tím, aby MFF UK i nadále zastupoval v nově jmenovaném 

národním komitétu  COSPAR její zaměstnanec doc. RNDr. Lubomír Přech, 

Dr. 

 

d) Návrhy na zastoupení MFF UK ve Vědecké radě Univerzity Karlovy (T: do 15. 

12. 2017):  

i) prod. M. Rokyta poslal návrh ze sekce M, navržen je prof. Ing. Z. Strakoš, 

DrSc.; 

ii) děkan eviduje návrhy ze sekce I, navrženi jsou (a s nominací souhlasí): prof. 

J. Hajič, prof. J. Nešetřil, prof. P. Pěchouček (FEL ČVUT); 

iii) sekce F navrhuje prof. Z. Němečka a prof. L. Skrbka.  

 

e) Pror. J. Škrha poslal dopisem (čj. UKRUK/34408/2017) oznámení o podpoře 

návrhů, podaných fakultou, z univerzitního Fondu mobility.  

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-12-barto/
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f) OVZS rozeslalo na pracoviště fakulty informaci, že rektor UK vyhlásil další kolo 

interní soutěže GAMA UK, zájemci mohou do 12. 12.2017 kontaktovat RUK, 

Mgr. Sýkorovou.  

 

g) Stalo se po KD: HR Award - prod. J. Trlifaj vyjádřil ochotu zastupovat fakultu 

v aktivitě KA1 (implementace etického kodexu, kariérní řád na UK), měl v tomto 

ohledu podporu KD.  

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. F. Chmelík 

a) Po projednání v komisi pro studentskou anketu navrhl prod. F. Chmelík formát a 

harmonogram hodnocení: elektronická verze, doba sběru dat připadne na interval 

od 4. 1. do 25. 2. 2018 (zkouškové období končí 18. 2. 2018, zasedání VR, na 

němž děkan vyhlašuje nejlépe hodnocené pedagogy, zasedá 7. 3. 2018), otázky 

stejné jako posledně. Propagace ankety: e-mail studijního proděkana o anketě 

(úvodní a potom ještě v průběhu ankety), nastavení "mírného otravovátka" před 

koncem ankety a pouze těm, kdož nic nevyplnili. KD návrh schválilo. Dále vzalo 

na vědomí, že zprávu o hodnocení výuky studenty podle fazonky žádané 

rektorátem UK připravuje prod. F. Chmelík a předsedkyně Komise pro 

studentskou anketu doc. H. Valentová.   

 

b) Výroční konference a Valné shromáždění Asociace Univerzit třetího věku ČR se 

budou konat ve dnech 11. a 12. ledna 2018. Pozvání od prof. J. B. Láška předal 

děkan prod. F. Chmelíkovi, s prosbou, aby na konferenci delegoval vhodného 

reprezentanta fakulty. Během schůzky týkající se organizace U3V na MFF UK 

v akademickém roce 2018/2019 byl prod. F. Chmelík ujištěn, že výroční 

konference se plánují zúčastnit doc. M. Šolc a dr. J. Kašpar.  

 

c) Studentské fakultní granty - v podzimním kole soutěže o studentské fakultní 

granty (SFG) bylo podáno celkem 53 návrhů, z toho: 

Fyzika              45 projektů 

Informatika        5 projektů 

Matematika        3 projekty. 

Závěry z vyhodnocení projektů předloží prod. F. Chmelík kolegiu na zasedání dne 

13. 12. 2017.  

 

Prod. V. Kuboň 

d) Podmínky pro přijetí do doktorského studia na MFF UK: prod. V. Kuboň shrnul 

připomínky od RUK; terminologické a jiné formální nedostatky byly napraveny, 

kdežto s výhradou, že přijetí ke studiu nelze podmiňovat kapacitou školy, se 

kolegium neztotožnilo. Prod. V. Kuboně překvapil dopis člena fakultní SKAS 

RNDr. V. Musila obsahující výhrady k navrženým podmínkám a kladoucí důraz 

na zjištění motivace studenta ke studiu. Překvapil ho tím spíš, že kol. V. Musil se 

nezúčastnil ani jednoho z jednání proděkana pro koncepci studia se SKAS. Na 

kolegiu přítomná P. Schmidtová uvedla, že SKAS je v této věci poměrně 

nejednotná. Prod. F. Chmelík upozornil, že termín „motivace ke studiu“ předpisy 

neznají, smyslem přijímacího řízení je zjistit znalosti a vlohy uchazečů ke studiu. 
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Rozhodnutí o nepřijetí musí být řádně zdůvodněné. Děkan doporučil, aby 

v podmínkách stálo, že přijímací komise musí stanovit pořadí uchazečů. 

Kolegium doporučilo promíjet přijímací zkoušku do doktorského studia za 

prospěch. „Laťka“ nastavení bude předmětem debaty AS MFF UK dne 29. 11. 

2017.  

 

e) Akreditace 

i)      RUK plánuje schůzku na 6. 12. 2017 od 10:00 hodin, na téma elektronizace 

akreditací. 

ii)      Prod. V. Kuboň přednesl na kolegiu otázku, zda v rámci akreditace 

nevyjmout bakalářskou práci ze SZZ a nepřejmenovat ji na práci seminární, 

která se nezveřejňuje podle vysokoškolského zákona o zveřejňování 

závěrečných prací. Podle mínění kolegia závěrečná práce k profilu bakaláře 

patří, a proto KD vyjmutí bakalářské práce ze SZZ  nedoporučilo.  V tomto 

duchu bude vedení fakulty připravovat podklady pro akreditaci. Studentská 

komora AS MFF UK se sejde 29. 11. 2017, reprezentantka SKAS P. 

Schmidtová přislíbila tlumočit prod. V. Kuboňovi názor SKAS na případné 

vyjmutí bakalářské práce ze SZZ. 

iii)      Časový plán přípravy na fakultě: KD projedná finální verzi návrhu 

akreditace na zasedání 14. února 2018, pak bude materiál postoupen 

k vyjádření Akademickému senátu fakulty (děkan požádá předsedu senátu, 

aby k této věci svolal zasedání na 28. února 2018) a nakonec ke schválení 

vědecké radě fakulty na její jednání 7. března 2018. Z: prod. V. Kuboň.  

 

f) KD vzalo na vědomí informaci prod. V. Kuboně o průběhu kulatého stolu na 

RUK, v jehož závěru pror. R. Wildová zmínila snahu vedení UK sdružit obory 

doktorského studia a ustavit koordinační platformu, ve které by za každý studijní 

program byli právě dva odborníci.   

 

g) V pondělí 4. 12. 2017 v 10:00 hodin na MS se bude konat koordinační schůzka 

proděkanů fakult UK vzdělávajících budoucí učitele. Studijní proděkani MFF UK 

se zúčastní, prod. V. Kuboň pozve ještě vedoucí KDM doc. J. Robovou.  

 

Děkan 

h) Ze sekretariátu Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK přišly návrhy tří 

novel vnitřních předpisů UK (UKRUK/35426/2017). Jde o Studijní a zkušební 

řád, Řád přijímacího řízení pro uchazeče a Akreditační řád. Připomínky a náměty 

lze jmenovanému odboru poslat do 4. 12. 2017. AS UK bude novely projednávat 

19. ledna 2018. Dokumenty byly postoupeny studijním proděkanům, doc. P. 

Kolmanovi a prod. M. Rokytovi. Připomínky shromáždí a na RUK odešle prod. 

V. Kuboň.   

 

i) Děkan obdržel ze Svazu českých knihkupců varování před možným nelegálním 

užitím autorských děl. Dokument je k dispozici digitálně, viz: 

https://www.sckn.cz/file/wysiwyg/files/dopis_pro_VS_-_dekan.pdf 

Požádal sekční proděkany, aby po linii své a linii garantů na věc upozornili jak 

pedagogy, tak studenty. 

 

 

https://www.sckn.cz/file/wysiwyg/files/dopis_pro_VS_-_dekan.pdf
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Tajemník předložil návrh směrnice děkana upravující postup při zadávání 

Veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) ve smyslu opatření rektora 

č. 27/2016 a č. 18/2017. KD návrh schválilo. 

Stalo se po KD: Směrnice nabyla účinnosti dne 1. prosince 2017. Její znění je zde: 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer13.htm 

 

b) Kolegium schválilo a děkan podepsal „Stanovisko kolegia děkana“ obsahující 

souhlas se zněním smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou, která 

zvítězila v řádném výběrovém řízení na realizaci výstavby Pavilonu v Troji. Toto 

stanovisko je třeba doložit rektorátu jako součást dalšího schvalovacího řízení 

(kolegium rektora, Akademický senát UK a Správní rada UK). 

 

c) Pracoviště fakulty byla vyzvána k předložení seznamu zaměstnanců požadujících 

roční kartu cestovního pojištění, v členění na pojištění pro Evropu a pro svět, T: 

do 15. 12. 2017. 

 

d) Ze strany odborové organizace MFF UK a z několika pracovišť byl vznesen 

námět na zvýšení nominální hodnoty stravenky z 90,- Kč na 100,- Kč. Po zvážení 

finančních možností fakulty kolegium tento námět přijalo a schválilo hodnotu 

stravenky pro zaměstnance MFF UK od 1. ledna 2018 ve výši 100,- Kč. 

 

e) Ředitel ÚVT UK vyzval fakultu ke spolupráci na řešení „Ochrany osobních údajů 

na UK po vstupu nařízení EU – GDPR v účinnost“. V dané věci fakulta již 

iniciativu vyvíjí v osobě doc. P. Hnětynky, který jednak vede za MFF UK jednání 

s RUK, jednak shromažďuje potřebná data od pracovišť fakulty. Úvodní GDPR 

analýza: tajemník přeposlal celému kolegiu dokument z ÚVT UK, popisující 

kroky, které úvodní analýza k GDPR musí zahrnout, a vzory výstupů z těchto 

kroků. Fakulta je vyznamenána tímto úkolem na UK jako v pořadí první. Doc. P. 

Hnětynka si dokumenty přečetl, pokusí se vyplnit požadovanou tabulku pro ÚVT 

UK, spolupracuje s dr. P. Zakouřilem. Je ochotný plnit roli koordinátora i ve 

vztahu k GDPR, ale rozhodně ne v rozsahu 0,5 úvazku.  

 

f) Tajemník podal některé informace z porady tajemníků na RUK. Týkaly se 

připravovaných veřejných zakázek, projednávání Vnitřního mzdového předpisu 

UK s odborovými organizacemi, dále debat s kandidáty na prezidenta republiky 

na UK a zkušeností z dosavadního provozu ESS a také stavu veřejné zakázky na 

nový ekonomický systém na UK.  

 

Prod. M. Vlach 

g) Prod. M. Vlach požádal Ing. B. Joudalovou a dr. K. Šolcovou o přípravu a plán 

akcí a odhadu rozpočtu na rok 2018, zejm. v souvislosti s plánovaným 

převedením aktivit kariérního poradenství (a tím odpovídajících finančních 

požadavků) z OVVP na nově vzniklé Oddělení firemní spolupráce a kariérního 

poradenství od 1. 1. 2018. 

 

https://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2017/smer13.htm
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h) Prod. M. Vlach, společně s tajemníkem fakulty, předloží na příštím KD návrh 

směrnice děkana o vzniku Oddělení propagace a mediální komunikace a Oddělení 

firemní spolupráce a kariérního poradenství, vč. dislokace pracovišť.  

 

Děkan 

i) Kancléř UK poslal dne 20. 11. 2017 pracovní návrh Principů pro rozdělování 

příspěvku a dotace na UK. Na přání děkana se prod. M. Rokyta zúčastnil 21. 11. 

2017 kulatého stolu na RUK, své poznatky z diskuse poslal celému kolegiu e-

mailem. Kolegium žádné podstatné připomínky k návrhu nemělo.  

Stalo se po KD: Na popud prod. M. Rokyty vzešlo z KD upozornění na špatnou 

definici osob, které "odstudovaly alespoň jeden rok" pro potřeby výpočtu tzv. 

graduation rate. Upozornění bylo prostřednictvím kancléře dr. M. Prášila 

doručeno na MŠMT. Ministerstvo tuto připomínku akceptovalo a definici 

upravilo. 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Plán oprav na rok 2018: dne 18. 11. 2017 poslali prod. L. Skrbek a vedoucí SB 

vedoucím pracovišť fakulty e-mail ohledně požadavků na opravy, investice, 

modernizace a další stavební úpravy na pracovištích; požadavky lze posílat do 

8. 12. 2017. 

 

b) Smluvní výzkum: prod. L. Skrbek informoval kolegium o nedostatcích v evidenci 

smluv (GaP) a požádal o lepší součinnost resp. o splnění úkolů, které dostalo 

OVZS.  

 

c) Poslední položku plánu stavebních akcí na rok 2017 je možné odškrtnout jako 

splněnou, protože výtah v Troji je hotový a funguje.  

 

Doc. C. Matyska 

d) Excelentní výzkum: doc. C. Matyska poslal informaci o prvních 15 projektech, 

které budou navrženy k podpoře. Není mezi nimi žádný z MFF UK. Projekt, který 

se umístil na 15. místě, získal 234,5 bodů. Těchto prvních 15 projektů vyčerpá 

zhruba polovinu plánované alokace, takže lze očekávat, že financováno bude 

nakonec cca 30 projektů. Fakultní fyzikální projekt se jeví nadějně, jde o sumu 

395 mil. Kč.   

 

e) KD vzalo na vědomí informaci o projektu „Komplexní řízení podnikových 

znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci 

s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací", který 

plánuje podat doc. M. Lopatková v roli partnera firmy DERS (dalšími 

spolupartnery mají být ČVUT a UHK) v rámci programu "Aplikace" OP PIK 

řízeného MPO.  

 

f) Avizo výzvy „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ („nábyteček“) - dr. H. 

Nyklová poslala kolegiu odkaz na tabulku s možnými požadavky MFF UK. 

Z podkladů pro RKR vyplývá, že finanční alokace je vyšší, 23 774 623 Kč. 
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Kolegium diskutovalo o požadavcích v tabulkovém sumáři. Vyslechlo informace 

dr. H. Nyklové o nehladké spolupráci s Odborem projektové podpory RUK. 

Objem práce spojené s projekty narůstá, fakulta poptává administrátorky, bude 

žádoucí posílit také HOSP.  

 

Děkan 

g) Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy a 

Program Čistá energie Praha, viz: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/

zivotni_prostredi_a_energetika/index.html 

MFF UK se nebude o tento typ grantu ucházet. Prof. J. Kratochvíl to sdělí 

děkanovi PřF UK. 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Dne 1. prosince 2017 končí lhůta pro podávání případných stanovisek 

k Vnitřnímu mzdovému předpisu. Podle sdělení tajemnice Legislativní komise AS 

UK přišlo z RUK vyjasnění týkající se formálních náležitostí návrhu, a to že 

předložený návrh Vnitřního mzdového předpisu je návrhem nového předpisu 

(nikoli pouhou změnou stávajícího předpisu). Veškeré podkladové materiály jsou 

na univerzitním webu zde: 

https://www.cuni.cz/UK-8681.html 

Vedení fakulty je spokojené s tím, že byly akceptovány připomínky, které vyjádřil 

děkan fakulty během jednání na RUK dne 7. 11. 2017. 

 

b) Principy rozpisu 2018 - k projednání na RKR 4. 12. 2017: materiály od kancléře 

UK poskytl děkan celému kolegiu děkana.  

 

c) Komise pro výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků a funkcí 

vedoucích pracovišť v matematické sekci odevzdaly děkanovi svá doporučení (jde 

o doporučení těch komisí, které zasedaly ve dnech 21. a 22. 11. 2017). Děkan 

jejich doporučení přijal. Návrh, aby vedoucím KPMS byl jmenován doc. Michal 

Kulich a vedoucí KDM doc. Jarmila Robová, děkan předloží vědecké radě fakulty 

na jejím zasedání 6. 12. 2017.  

 

d) Návrhy na prodloužení pracovních smluv OA a AVP ve fyzikální sekci: prod. V. 

Baumruk musí 6. 12. 2017 služebně na Slovensko, a proto ho na jednání VR 

fakulty zastoupí prod. L. Skrbek.  

 

e) Otázka signování návrhů na mimořádné odměny: vedoucí zaměstnaneckého 

oddělení upraví formulář na návrhy odměn tak, aby vyhovoval Příkazu děkana 

č. 5/2017. 

 

f) KD vzalo na vědomí, že dr. J. Hladký, Ph.D., poslal vědecké radě fakulty 

(a v kopii fakultnímu senátu) e-mailem dopis, ve kterém kritizuje, jak na fakultě 

probíhá výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů.  

Stalo se po KD: Záležitosti se věnoval, za osobní účasti pisatele, jak AS MFF UK 

(dne 29. 11. 2017), tak VR MFF UK (dne 6. 12. 2017). 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html
https://www.cuni.cz/UK-8681.html
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6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach (korespondenčně) 

a) Zdárně proběhl DOD, venkovní panely na náměstí měly úspěch, získány 

zkušenosti pro příští ročníky (pořádat velkou hlavní přednášku, když studenty 

zajímají spíše informace o studiu a přednášky v posluchárnách či prezentace 

stánků pracovišť?). Akci se nevyhnuly drobné organizační problémy, např. nebyla 

připravená volná wifi síť. Odpoledne se uskutečnilo setkání se zástupci Fakultních 

škol; prod. M. Vlach v této souvislosti vyzdvihl práci dr. D. Mandíkové. Členové 

kolegia si vyměnili své vlastní poznatky.  

 

b) Změny v propagační komisi: po jednání se SKAS navrhl prod. M. Vlach uvolnit 

z komise p. Pavla Vraštiaka a Mgr. Jana Musílka a nově jmenovat Zuzanu 

Drázdovou a Martu Nocarovou. Děkan žádosti vyhověl.  

 

c) ASAP v České televizi o knihách a rotundě sv. Václava (prod. M. Vlach, Mgr. L. 

Veverka a dr. J. Čiháková), pravděpodobně v lednu 2018 natočí Česká televize 

pořad o rotundě do Toulavé kamery.   

Více na webu, např. zde: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11467071846 

asap/217562231000034/video/582188 

 

d) Informace o aktivitách nakladatelství MatfyzPress 

i) Odborná edice: k vydání se připravuje kniha Astronomická měření autorů 

doc. M. Brože a doc. M. Wolfa a kniha prof. J. Anděla Principy 

statistického uvažování. Prod. M. Vlach zváží, hlavně z finančního hlediska, 

zda knihy nabízet v celostátní distribuci prodejní sítě Kosmas. Probíhají 

jednání o dříve vydaných knihách a jejich převodu do formátu e-knih, např. 

titulu Regrese od doc. M. Zváry. Připraveny jsou e-knihy Measure and 

Integral a Příklady z matematiky nejen pro fyziky V. 

ii) Edice popularizace: vydán titul Star Wars a věda, v přípravě je dotisk knih 

Jak to řešit? a O šestiúhelníkové sněhové vločce. Vydavatelství „reklamou“ 

podpořilo, aby Star Wars a Kompas byly ve spolupracujících prodejnách 

umístěny na tzv. pyramidách u vchodu (po dobu 14 dní). 

iii) Dárkové předměty: nově jsou v nabídce třetinky a půllitry s logem Matfyz, 

velmi dobře jde na odbyt letošní novinka „π trička“. Dořešeny smlouvy na 

fyzikální hru Šestiúhelníková fyzika. 

iv) Účast vydavatelství na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. 

 

e) Připravuje se účast fakulty na akci PragoFFest 2018 (2. až 4. února), role 

koordinátora se ujal dr. C. Brom; přednášku pravděpodobně pronese dr. J. Kousal, 

stánek s počítačovými hrami povede dr. J. Gemrot, za fyziku se zúčastní dr. V. 

Koudelková.  

 

f) „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ ocenilo významné osobnosti 

tuzemské vědy. Uznání se dostalo i dvěma zástupcům Matematicko-fyzikální 

fakulty. Medaili pro nestory české vědy převzala prof. Eva Hajičová. Cenu Josefa 

Hlávky za mimořádné studijní a vědecké výsledky získal dr. Martin Balko. Více 

např. na:  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11467071846%20asap/217562231000034/video/582188
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11467071846%20asap/217562231000034/video/582188


Kolegium děkana MFF UK dne 29. listopadu 2017 

 
 
 

8 

 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-11-hlavka/,  

nebo 

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16229.html. 

 

g) Partnerský program a firemní spolupráce: byla podepsána smlouva o strategickém 

partnerství s firmou CZ.NIC, kontaktní osobou za fakultu je dr. M. Mareš. Firma 

LEANCAT, s.r.o., souhlasila se zněním smlouvy o partnerství. 

 

h) Dne 27. 11. 2017 proběhl Den firem pro matematiku a informatiku 2017 na Malé 

Straně. 

 

i) Prod. M. Vlach informoval, že koncem roku by měla do Prahy přijet 

několikačlenná delegace z čínské technologické společnosti TCL. Firma plánuje 

založit ve střední Evropě research development centrum na machine learning. 

Není vyloučena spolupráce s pracovníky univerzit v rámci smluvního výzkumu. 

Kontaktní osobou pro ČR je absolvent MFF UK dr. P. Charamza.  

 

j) Dne 24. 11. 2017 se uskutečnil další ročník soutěže MatfyzFeat. Proběhl důstojně, 

prezentováno bylo 5 projektů. Počet účastníků klesá, možná nadešel čas na změnu 

v přístupu k organizaci a propagaci akce. Prod. M. Vlach se poradí s dr. T. Kekule 

a doc. P. Svobodou. 

 

k) Prod. M. Vlach, společně s vedoucím OMK, jednal s dr. T. Sýkorou o jeho 

námětu na vznik vzdělávacího centra v trojském areálu (po vzoru IdeaSquare 

v CERN).  

 

l) STUD má propagační logo, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/symboly/MATFYZ_STUDIJNI_H_bar.pdf 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) Podklady pro jednání RKR svolaného na pondělí 4. 12. 2017 poskytl děkan 

celému kolegiu děkana. 

 

 

 

Zasedání skončilo v 13:29 hodin.  

 

 

Zapsala: 

T. Pávková 

https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-11-hlavka/
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16229.html
https://www.mff.cuni.cz/fakulta/symboly/MATFYZ_STUDIJNI_H_bar.pdf

