
Zápis ze 7. schůze kolegia děkana konané dne 5. prosince 2018  

(akademický rok 2018/2019) 

 

 

Přítomni: 

 

V. Baumruk, P. Hnětynka (do 10:56), J. Kratochvíl, V. Kuboň, A. Líska, C. 

Matyska, M. Rokyta, J. Sgall, L. Skrbek; j. h. P. Obdržálek, zástupce SKAS (od 

10:40) 

Omluveni: F. Chmelík (v zahraničí), P. Kolman, J. Sgall (kolokvia na MS), M. Vlach (v 

zahraničí). 

 

Prod. J. Trlifaj se dopoledne zúčastnil jednání o HR Award. Informace z agendy vědy a 

zahraničních styků poslal dodatečně e-mailem, viz body sub 1. b) až l). 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 9:03 hodin. 

 

 

1. VĚDA A ZAHRANIČNÍ STYKY 

 

Prod. J. Trlifaj  

a) Krácení financí na projekty UNCE - prod. J. Trlifaj přeposlal dne 4. 12. 2018 

kolegiu e-mail, který řešitelům projektů adresoval Mgr. R. Hošek z odboru pro 

vědu a výzkum RUK. Reakce JM na dopis děkana MFF UK zatím nepřišla.  

Děkan požádal sekční proděkany zjistit, zda fakultní řešitelé skutečně potvrdili, že 

jsou schopni projekt řešit i za průběžného krácení. Prod. L. Skrbek informoval, že 

věc projednala VR UK. Na zasedání RKR informace o krácení nezazněla.   

 

b) Ze zasedání RVVI  

i) Navrženo nové složení VR GAČR (12 členů). Schválené složení viz: 

https://gacr.cz/o-ga-cr/ridici-organy/vedecka-rada/ 

ii) RVVI schválila předběžné škálování výzkumných organizací pro Metodiku 

17+ (dále M17+) do čtyř kvalitativních pásem 

iii) Na nové kolo soutěže projektů ERC.CZ schválena suma 100 mil. Kč. 

 

c) Na výzvu pror. J. Konvalinky odesláno z MFF UK na RUK 37 jmen potenciálních 

vzdálených hodnotitelů pro M17+ (domácích i zahraničních), z toho 36 předáno 

cestou RUK na RVVI. Pror. J. Konvalinka dalším dopisem požádal o: 

i) návrhy na posuzovatele (vzdálené – pouze elektronická komunikace) a na 

členy hodnoticích panelů pro hodnocení vědy na UK;  

ii) návrhy na benchmark university/referenční pracoviště, ideálně stejně veliké 

a lépe hodnocené než UK; 

iii) návrh na fakultního technického koordinátora hodnocení; za MFF UK 

souhlasil být tímto koordinátorem Mgr. J. Kuča. 

Termín: do 31. 12. 2018. 

 

d) GAČR 

i) Výsledky letošní soutěže (granty s počátkem řešení v roce 2019) jsou 

zveřejněné od 28. 11. 2019. Prod. J. Trlifaj poslal členům KD tabulku 

o úspěšnosti fakultních žadatelů. Prod. M. Rokyta požádal, aby OVZS 

https://gacr.cz/o-ga-cr/ridici-organy/vedecka-rada/
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evidovalo také spoluřešitele projektů, neboť pro sekční proděkany to 

představuje důležitý údaj. Z: prod. J. Trlifaj. 

ii) Do panelů GAČR navrhly sekce MFF UK celkem 19 nových expertů. 

 

e) Pror. L. Rovná: 4EU se rozšiřuje na 6EU (připojily se ještě University of Milan a 

University of Copenhagen). EU podpoří 4-6 konsorcií ročně, celkem zhruba 20. 

První kolo aplikací bude vyhlášeno v únoru 2019, výsledky mají být známy v létě 

2019. 

 

f) Fond mobility UK: prod. J. Trlifaj učiní 6. 12. 2019 dotaz na pror. J. Škrhu 

ohledně skutečnosti, že z osmi zahraničních výjezdů navržených fakultou není 

polovina financována vůbec a že nebylo respektováno fakultou doporučené 

pořadí.   

 

g) Přípis pí kvestorky a pror. A. Gerlocha - vyjádření v záležitosti zahraničních 

docentů a profesorů (navazuje na bod 1. d) zápisu z KD konaného 21. 11. 2019): 

možnou kolizi s Vnitřním mzdovým předpisem UK přislíbil prověřit předseda 

Legislativní komise AS UK. 

 

h) ERC pipeline: vytvořili prof. Z. Strakoš a Mgr. M. Vítková, bude na webu OVZS.  

Stalo se po KD: schéma viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/harmonogram-pripravy-a-podani-

erc-grantu-na-mff-uk 

 

i) Fond strategických partnerství UK: je v proudu, podobný internacionalizaci, ale 

vztahuje se pouze na strategické spolupráce - první žádosti podat do 21. 1. 2018. 

Spolu s termíny dalších výzev uvede potřebné informace na webu OVZS.  

 

j) Projekty na podporu internacionalizace (říjnové kolo): prof. J. Hajič uspěl 

s jedním ze dvou projektů, projekt dalšího žadatele z MFF UK byl finančně 

redukován.  

 

k) Ceny ministra školství za rok 2018 jsou uděleny, viz: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceny-msmt-za-rok-2018-znaji-sve-

laureaty 

   MFF UK „svého“ laureáta nemá.  

 

l) HR Award - KA1: 

i) Kancléř UK nabízí prosincovou exkurzi do prostor v Hybernské ulici 

(možnost umístit tam tzv. doktorské školy apod.). Prod. J. Trlifaj nabídku 

využije, další hosté a zájemci vítáni. 

ii) Nový univerzitní řád pro výběrové řízení na obsazování pracovních míst má 

obsahovat výrazné změny, na fakulty bude návrh zaslán v lednu 2019.  

iii) Kariérní řád FaF UK prochází schvalováním AS fakulty, pravděpodobně 

bude předkládán jako vzor pro ostatní fakulty.  

iv) Etický kodex UK - novela bude limitovat sumární úvazek pracovníka UK na 

celém světě na 1,5. 

 

 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/harmonogram-pripravy-a-podani-erc-grantu-na-mff-uk
https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/harmonogram-pripravy-a-podani-erc-grantu-na-mff-uk
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceny-msmt-za-rok-2018-znaji-sve-laureaty
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceny-msmt-za-rok-2018-znaji-sve-laureaty
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Děkan 

m) Prof. P. Volf sdělil, že doc. Mgr. Š. Holub, Ph.D., byl na návrh fakulty jmenován 

členem oborové rady GAUK (v sekci přírodních věd, ve skupině Matematika), a 

sice s účinností od 30. 11. 2018.  

 

 

 

2. STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Prod. V. Kuboň 

i) RUK schválil, s drobnými úpravami, podmínky přijímacího řízení do doktorského 

studia na MFF UK. Podmínky jsou zveřejněné.  

 

ii) Dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních 

programů, uzavírané mezi MFF UK a vybranými ústavy Akademie věd ČR: 

podepsané jsou čtyři smlouvy (v původním znění, zaslaném děkanem MFF UK). 

O textu dalších smluv se vedou jednání (pasáž o duševním vlastnictví).  

 

b) Elektronizaci státních zkoušek se podařilo víceméně zvládnout. Prod. V. Kuboň 

využil neformálního setkání s pror. M. Králíčkovou, aby jí osobně vyložil stav, 

kdy ještě zbývají věci k vyřešení. Paní prorektorka informaci vyslechla, přeje si 

dostat písemnou zprávu se zdůvodněním.  

 

c) Na 12. 12. 2018 je naplánovaná návštěva pror. M. Králíčkové a části odboru RUK 

na STUD na Karlově. Prod. V. Kuboň nabídl sekčním proděkanům, že mu mohou 

v příštích dnech poslat náměty do diskuse.   

Stalo se po KD: Termín návštěvy z RUK byl opakovaně odročen, poslední 

domluvený termín je 18. 2. 2019, 9 – 11 hodin.  

 

d) Studijní plány nových bakalářských studijních programů: přibývá dotazů na obsah 

těchto plánů. Námět na rychlejší přípravu vydání karolinky a zanesení nových 

plánů do tohoto dokumentu není dobře uskutečnitelný. Děkan doporučil vytvořit 

např. webovou stránku „co všechno bude jiného v souvislosti s novou akreditací“ 

a využít formuláře vyplněné k žádosti o akreditaci. P. Obdržálek požádal, aby 

kódování pdf formulářů umožnilo prohledávání nástroji Googlu (čeština). 

 

Prod. M. Rokyta 

e) Prod. M. Rokyta poslal kolegiu odkaz na webovou stránku garanta studijního 

programu Matematika, kde je umístěn mj. text o odevzdávání studentských Bc. 

prací a určité rady studentům ke vkládání prací do SIS, viz: 

http://garant.karlin.mff.cuni.cz/stud/bc_szz_odevzd.shtml#pdfa 

Děkan při této příležitosti doporučil aktualizovat/uvést na fakultním webu 

relevantní odkazy a materiály související se studiem (momentálně tam např. není 

uvedena dr. P. Hoffmannová jako fakultní koordinátorka pro oblast evidence a 

zveřejňování závěrečných prací.) 

 

 

 

 

 

http://garant.karlin.mff.cuni.cz/stud/bc_szz_odevzd.shtml#pdfa
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3. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Tajemník 

a) Rozpočtové úpravy 

i) Fakulta obdržela do svého rozpočtu příspěvek ve výši 3.016.845,- Kč 

s určením do mzdové oblasti (viz doporučení ministra školství). V rámci 

fakulty byl příspěvek rozpočítán stejným, kolegiem děkana schváleným, 

způsobem, jako v předcházejících případech (v r. 2017 a 2018). Na 

jednotlivé sekce a děkanát připadají tyto částky: 

 

sekce fyziky: 1.116.200,- Kč 

sekce informatiky: 663.700,- Kč 

sekce matematiky: 784.400,- Kč 

děkanát:  392.245,- Kč 

z toho pro účet 901: 60.300,-Kč 

      KD schválilo.  

ii) Kolegium schválilo následující úpravy: 

 
Odkud Kam Částka v Kč Finanční 

prostředky 

Poznámky Úprava bude 

provedena dne  

RUK 100-01/100PROV 1 116 200 neinvestice zvýšení příspěvku 6. 12. 2018 

RUK 200-01/200PROV 663 700 neinvestice zvýšení příspěvku 6. 12. 2018 

RUK 300-01/300PROV 784 400 neinvestice zvýšení příspěvku 6. 12. 2018 

RUK 700-01/700PROV 392 245 neinvestice zvýšení příspěvku 6. 12. 2018 

RUK 901-01/901PROV 60 300 neinvestice zvýšení příspěvku 6. 12. 2018 

 

iii) Rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 2017: MFF UK přináleží částka 

ve výši 16.272.000,- Kč, návrh na její využití připraví tajemník fakulty a 

vedoucí HO, bude předložen ke schválení Akademickému senátu MFF UK 

na jeho únorovém zasedání, současně s návrhem závěrky hospodaření za rok 

2018.  

 

b) Finanční vyrovnání s FSV UK za výuku v LS ak. roku 2017/2018: 

Celková suma ve prospěch MFF UK činí 486.629,- Kč. Celková suma bude pro 

příslušné sekce rozdělena takto: 

sekce fyziky 10.827,- 

sekce informatiky  20.571,- 

sekce matematiky 433.578,- 

Katedra jazykové přípravy 21.653,- 

 

c) Celouniverzitní benefit „Multisport karta“: kolegium souhlasilo, že na MFF UK 

se zavede k 1. 4. 2019.  

 

d) KD schválilo návrh výnosu děkana o rozpočtovém provizoriu.  

Stalo se po KD: byl vydán Příkaz děkana č. 7/2018, rozpočtové provizorium, viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-

dekana/prikaz-dekana-c-7-2018 

 

e) Návrh smlouvy o pronájmu Paláce Žofín na pořádání fakultního plesu: KD 

akceptovalo, že bude uzavřena smlouva mezi Agenturou NKL, s.r.o., MFF UK a 

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-7-2018
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-7-2018
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spolkem Matfyzák a že se MFF UK jako spolupořadatel bude na financování 

plesu podílet částkou 100.000,- Kč.  

 

f) Karty na cestovní pojištění: pracoviště fakulty byla vyzvána k zaslání seznamu 

zaměstnanců, pro něž bude požadovat zajištění ročních karet k cestovnímu 

pojištění na rok 2019. Požadavky shromažďuje hospodářské oddělení, do 14. 12. 

2018. 

 

g) Na základě požadavku RUK, aby byla v Refektáři také vlajka Evropské unie, byla 

objednána vlajka včetně stojanu, žerdě atd. Informace o podmínkách pronájmu 

Refektáře jsou již k dispozici také v AJ. Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/en/house-of-professed 

Děkan požádal tajemníka fakulty, aby zjistil, zda nemá univerzitní vyšívaná 

standarta v Refektáři reflektovat změnu v oficiálním názvu UK. 

 

h) Pronájmy: 

i) Prof. J. Pokorný požádal o zapůjčení Refektáře na 6. 12. 2018 pro 

uspořádání finále soutěže IT SPY. Kolegium souhlasilo včetně nájemného 

ve výši 1.000,- Kč. OK.  

ii) Gymnázium Kladno jako organizátor krajského kola soutěže Bobřík 

informatiky požádal o pronájem posluchárny S9 a dvou počítačových 

učeben SU2 a SW2 na 30. 1. 2019 od 9.30 do 13.00 hodin. KD schválilo 

zapůjčení zdarma.  

iii) Student Services Advisor Praha 1 požádal o zapůjčení Refektáře na 30. 1. 

2019 pro přednášky a workshopy o studiu a životě v Praze. Vzhledem 

k časovému překryvu s jinými akcemi, např. s akcí sub ii), byl požadavek 

zamítnut.  

iv) Asociace vysokoškolských poradců, z. s., požádala o pronájem poslucháren 

T1, T8 a T9 ve dnech 13. - 14. 6. 2019, v rozsahu 16 hodin a v ceně 8.000,- 

Kč plus DPH. Kolegium souhlasilo a schválilo slevu na nájemném ve výši 

50 % z plné ceny.  

v) ÚČJF plánuje uspořádat v květnu či červnu 2019 týdenní mezinárodní 

poradu ATLAS Tau Working Group, očekává asi 100 účastníků. KD 

předběžně souhlasilo se zapůjčením poslucháren T2 a S9, rezervaci 

místností upřesní žadatel.   

vi) Žádost prof. L. Kučery o pronájem poslucháren pro uspořádání konference 

ParCo od 10. do 13. 9. 2019 kolegium schválilo se slevou na nájemném ve 

výši 50 %. Rezervace poslucháren bude provedena po upřesnění celkového 

požadavku (posluchárna/učebna, den a hodina). 

 

 

4. PROVOZ A ROZVOJ 

 

Prod. L. Skrbek 

a) Stavba trojského pavilonu: proběhl pravidelný kontrolní den, k dispozici je 

vyjádření geologa ohledně kontaminované zeminy (už jí bylo odtěženo dost), 

betonuje se podkladní deska pro umístění jeřábu.  

 

b) Otázka vybudování „čistých“ laboratoří v Troji (2. výzva MŠMT k předložení 

žádosti o poskytnutí dotace v programu 133 210 „Rozvoj a obnova materiálně 

https://www.mff.cuni.cz/en/house-of-professed
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technické základny veřejných vysokých škol - rok 2019“): prod. L. Skrbek shrnul 

jednání a konzultace, které se uskutečnily od poslední schůze KD. Kolegium 

nebylo v názoru na to, zda se o projekt pokusit, z různých důvodů jednotné 

(obrovské riziko, že se nepodaří dodržet časové podmínky; nejasná výše finanční 

spoluúčasti fakulty; vznikl by dostatečně modulární prostor, dovolující budoucí 

využití pracovišti fyzikální sekce?). Převážilo mínění ve prospěch dalšího rozvoje 

fyzikální sekce, podmíněné stanoviskem MŠMT ohledně finanční spoluúčasti.  

 

c) Stavební studie na využití půdních prostor v budově Ke Karlovu 3: po svém 

přepracování studie nabízí vznik zhruba 35 pracovních míst. Prod. L. Skrbek 

nadále sleduje, ale zatím nejsou na akci finance. 

 

d) Požadavky pracovišť na investice a opravy na rok 2019: prod. L. Skrbek poslal na 

útvary fakulty e-mail, v němž stanovil termín pro zasílání požadavků na 10. 12. 

2018. Seznámil kolegium, zatím předběžně, s návrhy, které už přišly. Poměrně 

četný je požadavek na instalaci elektronických zámků, což je nejen dost drahá 

investice, ale i stavebně, technicky a provozně komplikovaná záležitost. 

Místnosti, jejichž dveře budou - za centrální finance - takto zabezpečené, budou 

pečlivě vybrány. 

Prod. M. Rokyta konstatoval, že v karlínské budově opět vypověděl služby výtah, 

a proto prioritou sekce M v plánu investic 2019 bude nový výtah.  

 

Doc. C. Matyska 

e) KD vzalo na vědomí informaci o odstoupení od projektu "Turning text into Gold" 

v OP PIK (hlavní řešitel: firma DERS, spoluřešitelka: doc. M. Lopatková).  

 

f) V ESSS bude zřízen spisový uzel „operační programy“, dále bude inovována 

fakultní webová stránka projektů Operačních programů. Bylo to dohodnuto na 

schůzce administrátorek projektů s fakultní koordinátorkou ESSS konané dne 

4. 12. 2018. 

 

g) Stav projektu "nábyteček": smlouvy na nejnákladnější dodávky by měly být 

podepsány do letošních Vánoc. 

 

Doc. P. Hnětynka 

h) GDPR: KD vzalo na vědomí informaci o setkání fakultních koordinátorů, 

zorganizované v ÚVT UK dne 30. 11. 2018. Bude zprovozněn registr činností, 

kdo, jak a na které fakultě zachází s osobními daty. Každá fakulta dostane do 

registru přístup, a sice jeden na čtení (umožní vidět informace za celou 

univerzitu), jeden na vepisování činností do registru (za fakultu).  

 

i) Velmi pravděpodobně se bude konat povinné školení pro všechny zaměstnance 

UK, věnované práci s osobními údaji. Pravděpodobně to bude distanční školení, 

přes Moodle, každý z frekventantů obdrží certifikát o absolvování. 

 

j) Smlouva UK s Google o využívání GSuite: jednání vyústilo v návrh znění 

smlouvy, která je momentálně předložena k podpisu společnosti Google. 
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k) Přechod fakultního webu na nový redakční systém se uskutečnil. Prod. M. Rokyta 

oponoval sdělení doc. P. Hnětynky, že kritických připomínek k výsledku 

přechodu nepřišlo mnoho – jen za matematickou sekci jich bylo odesláno 

poměrně hodně a zatím zůstaly bez odpovědi. Doc. P. Hnětynka uvedl, že na 

rozvoji systému se bude nadále pracovat, upozornění na chyby a nedostatky lze 

nadále posílat. 

 

Prod. M. Vlach 

l) Partnerský program: kolegium vzalo na vědomí informace, že 

i) Ing. B. Joudalová řešila technické trable vyplývající z nekompatibility 

účetních systémů fakulty a společnosti Microsoft; tyto potíže stály v cestě 

finanční úhrady ze strany smluvního partnera; 

ii) dne 3. 12. 2018 byla podepsána smlouva s BIS; 

iii) připravena k podpisu je další smlouva, se společností  Meteopress; 

iv) stávající partnerské smlouvy budou inovované ve smyslu změn, které 

schválilo KD na minulém zasedání, v platnost vstoupí 1. 1. 2019.  

 

 

 

5. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

a) Výběrové řízení na KTV: výsledek je zveřejněný na fakultním webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-

rizeni/pozice-lektora-lektorky-na-ktv-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-12-

11-2018 

 

b) Výběrové řízení v sekci M: čeká se na odpovědi oslovených adeptů.  

 

c) Výběrové řízení na obsazení pracovních míst 

i) Pozice typu „postdok“ ve fyzikální sekci s termínem podání přihlášek 

4. ledna 2019: inzerát je zveřejněn na úřední desce a ve veřejné části 

fakultního webu od 3. prosince 2018. Viz: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-

rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-na-

fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-4-ledna-2019 

 

 

 

6. PROPAGACE 

 

Prod. M. Vlach  

a) Na gymnáziu Na Zatlance vzniká centrum Kariérového poradenství pro střední 

školy v rámci tzv. Krajského akčního plánu. RNDr. K. Šolcová Houžvičková 

školu navštívila 16. 11. 2018, sbírají zkušenosti z praxe a co VŠ pedagogy zajímá, 

řešíme průniky spolupráce; viz: 

http://www.zatlanka.cz/centrum-karieroveho-poradenstvi/ 

 

b) RNDr. K. Šolcová Houžvičková je členkou rady AVŠP (www.asociacevsp.cz). 

V Národním poradenském fóru (https://www.narodniporadenskeforum.cz/cz/) 

proběhlo zasedání, vznikne poradenský meziresortní orgán (MŠMT a MPSV), 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/pozice-lektora-lektorky-na-ktv-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-12-11-2018
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/pozice-lektora-lektorky-na-ktv-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-12-11-2018
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vysledky-vyberovych-rizeni/pozice-lektora-lektorky-na-ktv-mff-uk-s-terminem-podani-prihlasek-12-11-2018
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-na-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-4-ledna-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-na-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-4-ledna-2019
https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/pracovni-prilezitosti/vyberova-rizeni/vyberove-rizeni-na-obsazeni-vedeckych-mist-typu-postdok-na-fyzikalni-sekci-s-terminem-podani-prihlasek-4-ledna-2019
http://www.zatlanka.cz/centrum-karieroveho-poradenstvi/
http://www.asociacevsp.cz/
https://www.narodniporadenskeforum.cz/cz/
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který má sledovat a podporovat aktivity poradenských pracovníků - kvalifikace, 

prezentace, spolupráce napříč resorty. K. Šolcová vystoupí dne 19. 12. 2018 na 

republikové radě s prezentací kariérních poradenských služeb.  

 

c) Speed-dating: proběhl 22. 11. 2018 ve Faustově domě na téma „Voda a životní 

prostředí“, za MFF UK se zúčastnil doc. P. Pišoft (KFA).  

 

d) Proběhl DOD – zúčastnilo se cca 715 návštěvníků. Více na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/den-otevrenych-dveri-na-

matfyzu) 

 

e) Setkání s řediteli Fakultních škol a přijetí nových členů „klubu“: v zastoupení 

děkana se zúčastnil prod. J. Trlifaj. Zazněla zajímavá témata, např. návrh vytvořit 

na fakultě systém individuálních studijních plánů pro talentované středoškoláky. 

Přítomní reprezentanti středních škol upozornili, že projekt Matematika+ končí za 

tři roky. Více na webu: 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-ma-nove-fakultni-skoly-

2018 

 

f) Proběhl další ročník soutěže MatfyzFeat - velké poděkování si zaslouží dr. T. 

Kekule (KVOF) a doc. P. Svoboda (KFKL), více zde: 

https://www.matfyz.cz/clanky/1246-matfyz-feat-ma-sve-viteze 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

a) P. Obdržálek informoval, že AS zatím odložil požadavek na zakoupení 

mikrovlnné trouby do budovy na MS, a to vzhledem k upozornění prod. J. Sgalla, 

že péči o zařízení by musela zajistit SKAS. Odloženo na dobu, až se bude jednat 

o zřízení respiria v malostranské budově.   

 

Zasedání skončilo v 11:23 hodin.  

 

Zapsala: 

T. Pávková 

 

https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/den-otevrenych-dveri-na-matfyzu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/den-otevrenych-dveri-na-matfyzu
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-ma-nove-fakultni-skoly-2018
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-ma-nove-fakultni-skoly-2018
https://www.matfyz.cz/clanky/1246-matfyz-feat-ma-sve-viteze

